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CHABROL E A ÓPERA NA NOUVELLE VAGUE

resumo

Claude Chabrol foi um diretor melômano e especialmente aficionado 

por ópera. Essa característica se apresenta em vários de seus filmes, 

principalmente no uso de música diegética com citações do repertório 

operístico preexistente. Neste trabalho, analisamos dois filmes do 

diretor da época da Nouvelle Vague, Os primos (Les cousins, 1959) 

e A verdadeira história do Barba Azul (Landru, 1963), em que os 

trechos de óperas tanto corroboram um clichê comum no cinema de 

personagens moralmente duvidosos ou psicopatas e um suposto gosto 

refinado, quanto contribuem para a estrutura formal em si do filme.
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INTRODUÇÃO

Claude Chabrol (1930–2010) teve grande contato com a música desde a 

tenra infância, pois era hábito em sua casa ouvir discos. Em idade adulta, 

havia necessidade de trabalhar, em atividades como escrever histórias 

e cenários, ouvindo peças de música, especialmente música clássica de 

compositores como Prokofiev, Scriabin, Purcell, Mahler e Benjamin Brit-

ten. Gostava de se entreter tocando piano, por exemplo, a peça Mouve-

ments perpétuels de Poulenc e a Sonate facile (K. 545) de Mozart. A mãe 

de Chabrol, ele mesmo e seu filho aprenderam piano, embora não hou-

vesse preocupação com grande aperfeiçoamento nas habilidades pianís-

ticas (CHABROL, 2011).

Chabrol (1976) conta que a rádio da época do governo do marechal Pé-

tain (1940 a 1944) apresentava muitos concertos de música instrumental 

e de ópera, e que sua preferência era sempre pela última. Nesses anos da 

rádio, os principais cantores líricos franceses cantavam vasto repertório, 

embora quase restrito às óperas francesas e italianas. Chabrol supõe que 

as transmissões de Wagner eram raras como uma forma de resistência 

à guerra. Nos anos posteriores à guerra, de volta à Paris, Chabrol foi 

frequentador do Teatro de Ópera, sendo um amante do gênero musical 

(CHABROL, 1976).
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As características de diretor melômano e especial-

mente aficionado pelo repertório operístico, pode 

ser verificado, por exemplo, nos longas-metragens 

Os primos (Lescousins, 1959), Les bonnes femmes 

(1960), Les godelureaux (1961) e A verdadeira histó-

ria do Barba Azul (Landru, 1963), todos eles do pe-

ríodo específico da Nouvelle Vague (final dos anos 

50 a início dos anos 60).

Este trabalho tem como objetivo analisar o uso da 

música operística preexistente em Os primos (1959) 

e A verdadeira história do Barba Azul (1963). Como 

será desenvolvido, avaliamos que, nos dois filmes 

selecionados, os trechos de óperas, ouvidos pelos 

personagens como música diegética, corroboram 

o clichê de personagens moralmente duvidosos ou 

psicopatas com um suposto gosto refinado e contri-

buem para a estrutura formal em si do filme.

OS PRIMOS (1959)

Os primos (1959) foi o segundo filme de Chabrol e 

também seu segundo grande sucesso. Matthieu, fi-

lho de Chabrol, considera que a escolha de Wagner 

no filme não foi casual e acrescenta que o diretor 

gostava de música vigorosa, dramaticamente inten-

sa (CHABROL, 2011).

O filme se passa no meio urbano de Paris, com perso-

nagens frequentadores do QuartierLatin e Saint-Ger-

man-des-Prés (LECOMPTE, 2014). A música se destaca 

neste filmee um dos principais personagens, Paul, es-

tudante de direito e um excêntrico melômano que 

mora em um apartamento do seu tio em Paris, é 

amante dos discos de música (LECOMPTE, 2014). Seu 

primo Charles chega a Paris para estudar direito, fi-

xando residência no mesmo apartamento. As festas e 

divertimentos são constantes na vida de Paul e Char-

les se esforça para se adaptar a essa nova realidade.
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Lecompte (2014, p. 437) argumenta que, na Nouvelle 

Vague, a música tem um uso simbólico e dramatúr-

gico, tornando-se “um elemento importante da ca-

racterização social e cultural, mas também sentimen-

tal e emocional, da personagem.”1 Em Os primos, 

Paul é germanófilo, com inclinações nazistas (AUS-

TIN, 1999), dedica-se ao estudo da língua alemã e se 

apresenta como interessado por Wagner (LECOMPTE, 

2014), que é um compositor símbolo do romantismo 

musical alemão, especialmente no gênero operísti-

co. Lecompte (2014) explica que a música de Wag-

ner, mesmo após a Segunda Guerra Mundial, estava 

associada, politicamente, ao Nazi-fascismo. Portanto, 

seu uso no filme funciona também para reforçar a 

ambiguidade de Paul e suas inclinações.

Ao longo do filme, em seu apartamento, Paul colo-

ca discos para tocar, sendo eles excertos da ópera 

Crepúsculo dos deuses de Wagner (o episódio Sieg-

1 “(La musique devient dès lors) un élément importante de la 
caractérisation sociale et culturelle mais aussi sentimentale et 
émotionnelle du personnage.”(LECOMPTE, 2014, p. 437).

frieds Tod, ou “Morte de Siegfried”), de uma sinfo-

nia de Mozart (compositor austríaco, com idioma 

materno também alemão), da ópera A Valquíria (o 

episódio Der Walkürenritt, ou A cavalgada das val-

quírias) e da ópera Tristão e Isolda (Vorspiel e Lie-

bestod, em cenas diferentes do filme). 

No longa-metragem, ouvimos A morte de Siegfried2 

(3min58s a 5min15s) quando Charles está chegando 

ao apartamento de Paul, em que passará a residir, o 

que já pode ser compreendido como um prenúncio 

à sua morte.

Adiante, durante uma festa em seu apartamento, 

Paul resolve colocar os discos de Mozart e Wagner 

(Vorspiel de Tristão e Isolda), respectivamente, ape-

sar da rejeição demonstrada pelos seus amigos, que 

gostariam de música para dançar. O Vorspiel começa 

a soar em 34min52seg do longa-metragem, pelo pri-

2  Consideramos essa música diegética, embora não vejamos o 
toca-discos, porque o volume sonoro da música, para o especta-
dor, aumenta ao abrir a porta do apartamento, sugerindo seu 
interior como a localização da fonte de som.
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meiro compasso da partitura de Wagner, e termina em 37min33s do fil-

me, ao final do compasso 29. Com o início da música, todos vaiam, Paul 

exige silêncio, e em 35min10s o estudante apaga as luzes do apartamen-

to, dando início à sua apresentação de um poema, encenado com um 

candelabro na mão e um quepe das forças armadas da Alemanha nazista 

na cabeça, sendo clara a evocação do elemento germânico. A poesia em 

alemão, com características do romantismo, foi escrita pelo próprio ator, 

Jean-Claude Brialy (ALEXANDRE, 2005), e trata de um soldado que fica 

sozinho, após a morte de seus colegas na guerra3. O desespero do eu-lí-

rico é aliviado pela chegada da primavera, pelos cantos dos pássaros, bri-

lho do sol, escuta da música e amor. É recitada enquanto o Vorspiel está 

sendo tocado, consistindo em um melodrama4, que se caracteriza pela 

recitação de um texto simultaneamente a uma parte musical, esta última 

funcionando como acompanhamento (WARRACK, 2007).

3 Texto : “Ó minha mãe, onde está você? Sou um pobre soldado. Sozinho, bem sozinho, 
sem amigo, sem companheiro. Onde estão eles? Estão todos mortos. Tudo é morte. Estou 
triste. Choro, grito: me ajude! Mãezinha... Mas não se ouve nada. Ainda estou sozinho. Um 
dia a guerra acaba e a primavera volta. Os pássaros cantam, o sol brilha. Ouve-se música... 
Música... e encontra-se o amor”. Tradução nossa de: O meine Mutter, wo bist du? Ich bin 
ein armer Soldat. Allein, ganz allein. Ohne Freund, ohne Kamerad.  Wo sind sie? Sie sind 
alle tot.  Alles Tod. Ich bin traurig. Ich weine, ich schreie: helf mir! Mutti... Aber man hört 
nichts Ich bin noch allein. Eines Tages der Krieg ist aus Und der Frühling kommt zurück. Die 
Vögel singen, die Sonne scheint Und man hört noch Musik Musik... und man findet Liebe.

4 O melodrama se tornou bastante popular na segunda metade do século XVIII euro-
peu, e foi cultivado no século XIX.
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O Vorspiel da ópera não apresenta texto cantado, 

não havendo, portanto, significado semântico das 

palavras, no entanto podemos relacionar o significa-

do de toda a ópera evocado por ele e a cena do lon-

ga-metragem de Chabrol. A parte inicial do texto 

recitado por Paul trata do sofrimento sentido pelo 

eu-lírico. A partir de “Um dia, a guerra acaba, ...” 

(“Eines Tages, der Krieg ist aus, ...”), o texto mostra 

o renascimento do jovem soldado e o eu-lírico men-

ciona aspectos positivos da vida. O início do Vorspiel 

de Wagner apresenta os motivos cromáticos, em pe-

quenos fragmentos, com alternância de instrumen-

tos, provocando considerável tensão nos primeiros 

compassos.

A partir da anacruse do compasso 18, o violoncelo 

inicia uma linha melódica que se estende por vários 

compassos, e há sobreposição de vários instrumen-

tos, porém não mais alternância como nos compas-

sos iniciais (predominante até o compasso 15). Há, 

assim, a partir do compasso 18 até o final do com-

passo 29 (último compasso ouvido em Os primos) 

menor tensão na música do que nos compassos 

iniciais. Vemos, portanto, que a escolha de iniciar 

a recitação da parte de “renascimento” do eu-líri-

co no texto na anacruse do compasso 18 reforça a 

sincronia de sentido, em senso amplo, entre texto e 

música. Além disso, o motivo musical iniciado pelo 

violoncelo no compasso 18 está frequentemente as-

sociado ao amor de Tristão e Isolda.

Em outra cena do filme, é tocada A Cavalgada das 

valquírias da ópera A valquíria de Wagner, em que, 

no enredo da obra dramática, as valquírias estão 

transportando o corpo dos heróis mortos. Nesta cena 

do filme (1h26min35s até 1h30min14s), que se passa 

também no interior do apartamento, Charles tenta, 

em vão, se concentrar no estudo, sendo interrompi-

do pelo barulho da festa e por Florence, namorada 

do seu primo Paul, por quem se apaixonara. Sua con-

fusão emocional e sentimental é intensificada pela 

música, que também evoca a temática da morte.
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Na última cena do filme, em que Charles morre, o 

Liebestod (amor-morte) de Wagner tem início em 

1h39min22s, em versão apenas orquestral, no com-

passo 5 a partir do Liebestod, que corresponderia 

ao texto cantado “Seht ihr Freunde?”. O espectador 

ainda não sabe se a música é diegética ou não-die-

gética, o que será descoberto apenas na última ima-

gem do filme.

Quando começamos a ouvir o Liebestod, Charles 

está prestes a despertar, após a madrugada em que 

jogou roleta russa em seu primo, sem êxito, enquan-

to ele dormia. Charles sai de seu quarto e encontra 

Paul, já tomando o desjejum. Charles conta a sua re-

provação nos exames da faculdade e Paul tenta lhe 

convencer de que não é o fim do mundo, pois ele 

ainda está aprendendo o que é a vida. Paul pega 

então a arma de fogo que Charles deixou sobre um 

assento e atira apontando para Charles, como fez 

em outros momentos do filme, em um divertimento 

com a arma descarregada. No entanto, Charles ha-

via carregado a arma com uma bala para fazer ro-

leta russa, e, quando avisou a Paul para não atirar, 

este já havia apertado o gatilho, acertando-o.

A partir do tiro, as imagens e movimentações das 

personagens são bastante teatrais, remetendo-nos 

à encenação da ópera Tristão e Isolda, pois não há 

grande movimentação cênica. Paul fica alguns se-

gundos parado, observando seu primo desfalecendo, 

ainda de pé. Charles cai no chão e, então, Paul se 

aproxima, ainda em movimentos lentos e contidos. 

Após a queda ao chão, a imagem, durante alguns se-

gundos, mostra o rosto do falecido Charles e, a partir 

disso, Paul se torna o principal nas imagens, apare-

cendo posteriormente apenas os pés de Charles.

Durante os compassos finais do Liebestod e da ópe-

ra, em que Isolda já estaria desfalecendo e a orques-

tra é mais suave, a campainha do apartamento toca 

no total de quatro vezes, interrompendo a drama-

ticidade provocada pela música em conjunto com a 

parte visual e enredo do filme. Consideramos essa 
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interrupção bastante significativa, pois lembra ao espectador de que isso 

é apenas um filme. Quando Paul se levanta em direção à porta do apar-

tamento, a imagem mostra um toca-discos funcionando, evidenciando 

que o Liebestod também estava sendo ouvido pelos primos, e após a 

última nota, a agulha se levanta (1h44min50s), aparecendo a palavra 

fin (francês para “fim”). O levantamento da agulha do toca-discos e a 

palavra fin são análogos à interrupção do som pela orquestra e o abaixa-

mento das cortinas do palco em uma récita de ópera.

Diferentemente da ópera, o filme termina com apenas uma das persona-

gens morta, no entanto Paul, por ter sido o assassino acidental de Charles, 

possivelmente terá sua existência abalada por este evento trágico. O Lie-

bestod, cena final da ópera, foi utilizado na cena final do filme. A vida de 

Charles estava perturbada e inquieta desde sua chegada a Paris, devido 

às grandes diferenças entre os hábitos dos parisienses e os seus próprios, 

formados na região provincial. Sua reprovação nos exames da universi-

dade o deixou conturbado, e tentou até mesmo matar seu primo Paul. A 

morte veio para ele como um alívio e uma solução para seus problemas, e 

na ópera, a morte funciona como a concretização do amor proibido entre 

Tristão e Isolda. No entanto, no filme, há um aspecto irônico, pois a bala 

da arma de fogo que era destinada a Paul, foi usada, acidentalmente, 

contra ele próprio e, mais uma vez, Charles foi quem sofreu.



III JORNADA INTERDISCIPLINAR DE SOM E MÚSICA NO AUDIOVISUAL

A VERDADEIRA HISTÓRIA DO BARBA AZUL (1963)

Em 1963, Chabrol lançou um filme baseado na histó-

ria de um assassino em série real, Henri Desiré Landru, 

o “Barba Azul de Gambais”, que, durante a Primeira 

Guerra Mundial, seduzia mulheres ricas solitárias e, 

depois de fazê-las assinar uma procuração sobre seus 

bens, assassinava-as e queimava seus corpos num for-

no. Landru era casado, tinha seis filhos e usava o di-

nheiro dos golpes para a manutenção do lar.

Concentrando-se em sua primeira metade nos as-

sassinatos em série, o filme tem uma estrutura bas-

tante repetitiva de um conjunto de ações comuns a 

esses crimes semelhantes: a sedução da vítima por 

Landru (Charles Denner), a ida de trem à pequena 

cidade de Gambais, a noite na ópera (vemos sempre 

apenas Landru e sua vítima num camarote), a inti-

midade de Landru com sua vítima, a assinatura dos 

documentos, Landru ajustando seu forno, a imagem 

da chaminé com a fumaça saindo, os vizinhos ingle-

ses reclamando do cheiro.

Alguns desses momentos são mais ou menos expan-

didos no filme. Com o seguir dos assassinatos (vemos, 

ao todo, 15 vítimas, além de uma mulher que escapa 

só por causa do fim da guerra), cada uma dessas eta-

pas da “célula” já informa ao espectador que mais 

uma mulher está sendo ou foi vítima do assassino. 

À medida que os assassinatos vão se repetindo, as 

mulheres não são nem mesmo nomeadas para o es-

pectador e suas mortes são representadas por pou-

cos planos em montagem bastante acelerada, como 

podemos conferir pelos tempos da tabela 1.

É interessante que a ópera assistida por Landru e 

sua vítima seja, em geral, La Bohème de Puccini em 

versão cantada em francês5. Isso dá um sentido da 

repetição como característica básica da primeira par-

te do filme, embora não sejam sempre exatamente 

5 Há também uma sonoridade de disco antigo. Quanto ao fe-
nômeno da tradução, desde o começo da ópera, mas principal-
mente a partir do século XIX, houve o costume de se traduzir 
óperas da língua original para a vernacular. Isso acontecia ainda 
com mais frequência em teatros menores de cidades do interior, 
tal como Gambais.
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os mesmos trechos (só há propriamente a repetição de um trecho, rela-

cionado à personagem Berthe Héon). Ouvimos partes da ária de Mimi 

(Mi chiamamo Mimi) do primeiro ato e partes mais adiante no mesmo 

ato. Em todos os trechos cantados, as letras se referem geralmente de 

maneira irônica à situação das personagens femininas junto a Landru.

TABElA UM VÍTIMAS DE LANDRU, COM PEÇAS MUSICAIS E IMAGENS ASSOCIADAS 

INÍCIO PERSONAGEM MÚSICA NO FILME

14´47´´ Berthe Héon 
(1a vítima)

Parte da ária Mi chiamamo Mimi (versão francesa) do primei-
ro ato de La Bohème: “Je vis toujours seulette, […] Mais quand 
revient le soleil, […] J'ai le premier baiser de l'Avril vermeil!/ Le 
premier souffle du zéphyr”

Landru e Madame Héon no camarote do teatro

21´17´´ Berthe Héon 
(1a vítima)

Parte da mesma ária de Mimi do primeiro ato de La Bohème: 
“Mais quand revient le soleil, [….] j'ai le premier baiser de 
l'Avril”

Rosto em êxtase de Madame Héon.

30´25´´ Anna Colomb 
(2a vítima)

Frase perché tremar, perché? da ária Nacqui all'affanno e al pian-
to de Cenerentola de Rossini

Madame Colomb na intimidade com Landru

39´44´´ Célestine Buisson 
(3a vítima)

Bonne nuit ... Ah! Emilia, adieu! Emilia, adieu! Rosto em êxtase de Madame Buisson na casa em Gambais (a 
seguir, imagem da chaminé).

47´57´´ Andrée 
(4a vítima)

Vocalise de soprano dos créditos iniciais (música original de Pier-
re Jansen?)

Andrée no jardim da casa em Gambais. Landru lhe traz flo-
res. Plano detalhe da flor. Ao final, rosto extasiado de Andrée 
congelado.

49´39´´ 5a  vítima Primeira parte da ária de Mimi do primeiro ato de La Bohème: 
“des printemps” 

Mulher com Landru no camarote do teatro.

49´46´´ 6a  vítima Sem música Rosto de mulher no reflexo do guichê da estação de trem. Plano 
seguinte: chaminé.
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49´53´´ 7a  vítima Final do primeiro ato de La Bohème: Mimi: Si je venais avec 
vous? Rodolfo : Quoi Mimi?

Landru e mulher no camarote do teatro (Landru a cutuca para 
acordá-la de cochilo).

49´59´´ 8a  vítima Sem música Landru comprando bilhetes na estação, mulher em primeiro pla-
no. A seguir, chaminé.

50´06´´ 9a  vítima Final do primeiro ato de La Bohème, pouco depois de trecho 
anterior: Rodolfo: Tenez mon bras, petite. Mimi: J´obéis, mon 
(seigneur).

Landru com mulher no camarote do teatro.

50´13´´ 10a  vítima A frase do trecho anterior continua + Rodolfo: Tu m´aimeras? Landru com mulher no camarote do teatro. 

54´58´´ 11a  vítima G'schichten aus dem Wienerwald, op.325 de Johann Strauss Jr. Landru dança valsa com a mulher ao som de um gramofone

63´05´´ 12a  vítima Música orquestral (original de Pierre Jansen?) Landru encontra mulher perto de um lago. A seguir: chaminé.

63´16´´ 13a  vítima Sem música Landru com mulher (de costas) na estação de trem.

63´29´´ 14a  vítima Sem música Landru com mulher na sala da casa em Gambais. Depois, 
chaminé.

63´34´´ 15a  vítima Sem música Landru com mulher na cozinha. Ele conserta o forno. Chaminé.

No primeiro trecho associado a Berthe Héon, nós a vemos no camarote 

ao lado de Landru e ouvimos a parte da ária em que a personagem Mimi 

de Puccini se apresenta ao vizinho Rodolfo: “Je vis toujours seulette, / 

Entre les murs de ma chambrette, /Tout près du ciel ou j'aspire /Mais 

quand revient Le soleil, j'ai son premier sourire! / J'ai Le premier baiser 

de l'Avril vermeil!/ Le premier souffle du zéphyr”6. A referência à soli-

6  Tradução: “Vivo sempre sozinha/ Entre as paredes do meu quartinho/ Bem perto do 
céu ao qual aspiro/ Mas quando o sol retorna, eu recebo o seu primeiro sorriso./ Recebo 
o primeiro beijo do abril vermelho/ O primeiro sopro do zéfiro.
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dão serve também para Berthe Héon. Além disso, a 

partir de “Mais quand revient Le soleil”, há o maior 

elã romântico da ária e de toda a ópera, condizente 

com os sentimentos de Berthe.Justamente este pe-

daço é repetido sobre a imagem congelada do ros-

to dela em êxtase após assinar os documentos em 

que passa seus bens para a custódia de Landru. Essa 

imagem do rosto está num movimento circular no 

cenário, indicando o êxtase.

A segunda vítima, Anna Colomb, não é mostrada no 

teatro e é uma das poucas a que a música associada 

não é a versão da Bohème em francês, mas sim, uma 

ária da Cenerentola de Rossini na versão original 

em italiano. A frase “perché tremar, perché” (por 

que tremer) não tem nenhuma conotação sexual na 

ópera, sendo cantada por Cenerentola (Cinderela), 

que se queixa de sua sorte junto às cinzas. Porém, 

no contexto do filme, dá um sentido cômico ao ser 

ouvida sobre o rosto da mulher prestes a morrer nas 

mãos de seu amante, além de que a ampla orna-

mentação do canto de Rossini se associa ao aspecto 

coquete de Anna.

Junto à imagem congelada do rosto da terceira ví-

tima, Célestine Buisson, ouvimos uma das finaliza-

ções da canção do salgueiro (antes da Ave Maria), 

também em versão francesa, quando a personagem 

Desdemona, temerosa do que Otello, já corroído 

por ciúmes, possa fazer com ela, despede-se de sua 

serva Emilia. Como Célestine, Desdemona é uma 

mulher prestes a morrer nas mãos do homem ama-

do, mas, diferentemente dela, não desconfia de seu 

destino fúnebre.

No plano do teatro com a sétima vítima, ouvimos a 

frase da Mimi da Bohème, “Et si je venais avec toi” 

(“E se eu fosse com você”), uma proposição perigo-

sa, já aceita ao estar ao lado de Landru, igualmente 

como o aceite a tomar o braço do homem (J´obéis, 

monseigneur: “Obedeço meu senhor”) durante 

o mesmo plano no camarote com a nona mulher, 

além da pergunta do tenor no plano com a décima 

(Tu m´aimeras?: Você me amará?), que pode ser fa-

cilmente respondida afirmativamente.
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Depois da décima mulher morta, Landru escolhe uma para ser sua aman-

te, Fernande Ségret, interpretada pela mulher de Chabrol, Stéphane Au-

dran. A partir daí, não ouviremos mais os trechos da Bohème, mas sim, 

música orquestral (a valsa de Strauss Jr., por exemplo, quando Landru 

dança com uma de suas vítimas ao som de um gramofone), além dos tre-

chos musicais associados ao relacionamento de Fernande e Landru.

Ao sair de uma récita da ópera Carmen de Bizet com Fernande, Landru, 

mostrando o seu gosto pelo canto lírico erudito e numa tentativa de 

fazer a moça se aproximar mais do seu ideal7, convence Fernande a se 

dedicar à ópera e não a canções. Então, ela começa a ter aulas, apren-

dendo a ária de Dalila, do segundo ato da ópera Sansão e Dalila de Sain-

t-Saëns, Mon coeur s´ouvre à ta voix (“Meu coração se abre à sua voz”). 

Essas aulas acontecem no apartamento de Fernande em Paris: vemos já 

no local distinto, o status diferenciado da personagem, quebrando o pa-

drão das outras mulheres.

7 Joël Magny (1987) observa que Landru vai construindo uma idealização da mulher, na 
qual se misturam obsessão e ódio, além de um puritanismo manifesto no medo de que a 
mulher seja fonte de uma sexualidade incontrolável. Para Magny, é por causa desse últi-
mo aspecto, mais do que por motivo de dinheiro, que Landru mata a voluptuosa Andrée 
(a quarta vítima). Fernande não tem a erudição como o seu principal charme, é pouco 
sensível à ópera: seu comentário referente à récita de Carmen se limita ao fato de que D, 
José foi interpretado por um tenor muito gordo. Mas é uma mulher que Landru percebe 
como manipulável ao seu gosto.
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Curiosamente, as únicas performances que efetivamente vemos não são 

as das récitas de óperas a que Landru comparece com suas vítimas e com 

Fernande, mas sim, a do canto amador desses dois personagens. Segun-

do Claudia Gorbman (2012), este tipo de canto, “na concepção de uma 

história de filme, não é um desempenho profissional, e é feito com o 

som sincronizado com índices adequados de realismo espacial, e sem o 

apoio mágico de uma orquestra” (GORBMAN, 2012, p.23).

Como bom conhecedor de música, Landru reclama da falta de envolvi-

mento e de entrega de Fernande, ao que o professor, ao piano, concor-

da. Mas o próprio Landru canta bastante mal (o que pode ser entendido 

como parte de toda a atuação propositadamente exagerada de Char-

les Denner), nas duas vezes em que o ouvimos entoar a parte “O doux 

baisers. Délicieuse ivresse” (“Ó doces beijos. Deliciosa embriaguez”) da 

versão em francês da ária E lucevan le stelle do personagem Mário Cava-

radossi, no terceiro ato da ópera Tosca de Puccini8 .

Na primeira vez, o canto amador de Landru é contraposto, no plano se-

guinte, ao canto, igualmente amador, mas de qualidade bem melhor, do 

policial melômano, seguindo com a ária. A performance ruim de Landru 

é confirmada diegeticamente pelo mesmo policial melômano, que o es-

8  A ópera estreou em Roma em 1900, sendo próxima do tempo diegético do filme.
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cuta do corredor e reclama da falta de afinação do 

protagonista. Landru entende de música, mas é in-

capaz de reproduzi-la adequadamente. Talvez este-

ja anunciando a chegada dos melômanos discófilos 

dos anos 60, conhecedores que apenas ouvem músi-

ca, sem executá-la.

É Fernande, porém, quem vai atingir um nível de 

performance mais alto, dentro do seu amadorismo. 

Aos 75min12s, refletindo os bons resultados das au-

las de canto, Fernande faz uma verdadeira apresen-

tação para Landru, e, de certa forma, também para 

o chefe dos policiais (interpretado por Jean-Louis 

Maury e que tem o curioso nome de Belin, evocan-

do o compositor italiano de ópera Vincenzo Bellini) 

em tocaia, que olha pela pequena grade de uma sa-

ída de ar (representando uma plateia diegética em 

mise-en-abîme), assim como para o espectador.

Começamos a ouvir o canto sobre as imagens do po-

licial no corredor a partir do verso (a letra da ária 

está no quadro seguinte):“Dis-moi qu'à Dalila tu re-

viens pour jamais” (“Diga-me que você está voltando 

para sempre para Dalila”). Mas, a partir do momen-

to em que ele vê Fernande e Landru no quarto (com 

o verso Ah! Reponds-moi à ma tendresse! )a execu-

ção passa a ter outros recursos de mise-en-scène: o 

enquadramento que deixa Fernande e Landru no 

meio do quarto, à meia-luz, sem falar que Fernan-

de está com o robe de chambre novo que recebera 

de presente de Landru —  como uma atriz, ela troca 

de roupa para a sua performance. Na finalização da 

execução, com os dois fora de campo, temos o canto 

de Sansão (“Dalila, Dalila, je t´aime!”) de uma grava-

ção, corroborando a falta de talento de Landru.

Nos dois momentos do filme em que ouvimos a ária 

(na sequência do aprendizado com o professor de 

canto e na performance para Landru), Fernande can-

ta o verso “Ah! réponds à ma tendresse!” (“Ah, res-

ponda à minha ternura!”), como uma injunção de 

seu personagem a Landru nos dois momentos: o pri-

meiro, em que ele reclama de sua performance, e o 

segundo, em que ela o convida a uma noite de amor.
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TABElA dOIS PARTES DA ÁRIA DE DALILA CANTADA POR FERNANDE

Com efeito, a ária de Dalila passa a se associar a Fernande e a de Ca-

varadossi a Landru, evocando um simbolismo patente. Como explica o 

próprio Landru a Fernande no filme, Dalila seduz Sansão com o objetivo 

de miná-lo e escravizá-lo. É a mulher vilã, cuja ternura é plena de mal-

dade (nas palavras do personagem), destruidora de homens, assim como 

a Carmen de Bizet (que seduz o capitão D. José, provoca a sua prisão e 

faz com ele lhe siga como bandoleiro), vista por eles na récita do tea-

NO APRENDIZADO, A 58´45´´ NA APRESENTAÇÃO ÍNTIMA PARA LANDRU, A 75´12´´

Mon coeur s´ouvre à ta voix,

comme s´ouvrent les fleurs 

aux baisers de l´aurore. 

Mais, toi, mon bien aimé, pour bien sécher mes pleurs. Que ta voix 

parle encore  

[Interrupção pela chegada de Landru]

Réponds à ma tendresse!

TRADUÇÃO “Meu coração se abre à sua voz/ como se abrem as 

flores aos beijos da aurora./Mas, você, meu bem amado, para bem 

secar o meu choro/ que a sua voz fale ainda”

Dis-moi qu’à Dalila tu reviens pour jamais; 

Redis à ma tendresse 

Les serments d’autrefois, ces serments que j’aimais! ... 

Ah! réponds à ma tendresse! 

Verse-moi l’ivresse! 

Réponds à ma tendresse! 

TRADUÇÃO “Diga-me que você volta para sempre para Dalila/ 

Diga novamente à minha ternura/ As juras de outrora, essas juras 

que eu amava!/ Ah, responda à minha ternura!/ Derrame em mim 

a embriaguez!/ Responda à minha ternura!”.
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tro, e muito diferente da Mimi de La Bohème, uma 

jovem pobre e tuberculosa. Embora Fernande não 

tenha essa intenção quanto a Landru, é quando ele 

vai comprar um jogo de chá para ela que é reconhe-

cido pela irmã de uma de suas vítimas, o que levará 

à sua prisão.

Já a ária de Cavaradossi acontece em Tosca quando 

o personagem está na prisão, prestes a ser fuzilado 

e, sendo permitido que escreva uma carta-testamen-

to, ele lembra seus felizes momentos com a canto-

ra Floria Tosca. No filme, a ária evoca a prisão de 

Landru e sua condenação à pena de morte, embora 

o personagem trate todo o seu processo penal com 

distanciamento e ironia.

Mais ainda, considerando as letras das árias canta-

das por Landru e Fernande, observamos que elas se 

conectam também pelo vocabulário: ivresse (em-

briaguez) está presente nas duas, além de que a 

palavra francesa tendresse (“ternura”) da ária de 

Dalila rima com ivresse. Tudo isso reforça a grande 

conexão amorosa que liga esses dois personagens, 

poupando Fernande do destino das outras mulheres 

com quem Landru se relaciona (as suas vítimas ou 

mesmo a sua esposa, tratada por ele com indiferen-

ça e abandono).

CONCLUSÃO

Vimos, então, que, nos dois longas-metragens de 

Claude Chabrol aqui analisados, a música preexis-

tente advinda da ópera — seja na forma orques-

tral, como o Prelúdio de Tristão e Isolda e a versão 

orquestral da ária de Isolda do final da ópera em 

Os primos, seja com trechos de árias cantadas em 

A verdadeira história do Barba Azul — corroboram 
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na própria estrutura formal do filme, além de revelarem aspectos das 

personalidades dos protagonistas, refinados, porém, em maior ou me-

nor grau, moralmente questionáveis, sendo Landru um serial killer de 

mulheres.

Em Os primos, a sequência do candelabro se conecta ao final, assim 

como os trechos da ópera Tristão e Isolda que constituam a sua trilha 

musical diegética. Por sua vez, em A verdadeira história do Barba Azul, 

a ida do protagonista ao teatro de ópera com sua vítima e a ária que 

ouvem (na maioria das vezes, parte de La bohème em versão em francês) 

formam uma célula repetitiva que contribui para o teor cômico do filme.
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A RETÓRICA DOS TIMBRES
Barry Lyndon de Stanley Kubrick

resumo

O filme Barry Lyndon de Stanley Kubrick (1975), tornou-se mais uma 

das obras de referências do cinema. A trilha é impecável, com obras que 

vão do barroco ao romantismo, além de músicas tradicionais dos países 

envolvidos na Guerra dos 7 Anos. De Handel a Vivaldi, de Schubert a 

Rossini e das tradicionais e oficiais músicas irlandesas, como Women of 

Ireland e prussiana como Lilliburlero, Pfifes and Drums - o que pode ser 

ouvido no filme de Kubrick é uma polifonia de timbres. A Sarabanda 

de Handel é um caso particularmente muito atrativo, pois além de 

funcionar como uma espécie de leitmotiv do protagonista, utiliza 

timbres diferentes em todas as suas entradas.
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UMA INTRODUÇÃO PARA A TRILHA SONORA COMO LINGUAGEM

O que propomos, como um estudo preliminar, é observar a trilha sonora 

de Barry Lyndon (1975) como uma forma de linguagem sonora e fílmica 

e, portanto, como um conceito mais abrangente, porém direcionado ao 

espectador. Trata-se de observar as músicas escolhidas por Stanley Ku-

brick (1928 -1999) como empáticas, convencionais, estilísticas e sugesti-

vas, sem abandonar as características próprias das sonoridades, particu-

larmente, das músicas utilizadas. Isso significa perceber a predominância 

de um sistema chamado de tonal e de uma particularidade dos sons, que 

é o timbre, parcimoniosamente manipulado por Kubrick, Leonardo Ro-

senman e The Chieftains. Inicialmente, a música será tratada como uma 

das formas da linguagem, seja puramente instrumental, seja como uma 

canção carregada de significados através de suas letras. Esse é o primei-

ro desafio: compreender a música como linguagem que, posteriormente, 

aliada à imagem e ao texto, acentua suas formas narrativas e discursivas.

Essa é uma discussão importante e que, de alguma forma, reforça as 

questões sociais, culturais e históricas e que ajuda a compreender a mú-

sica: se ela é ou não uma linguagem. Antes, é preciso, para compor esse 

debate dilatado, pensar sobre o que seria a linguagem e, ao mesmo 

tempo, não se limitar somente em linguagens verbais. Inevitavelmente, 

socorre-se em várias ramificações das ciências, mesmo que seus méto-



III JORNADA INTERDISCIPLINAR DE SOM E MÚSICA NO AUDIOVISUAL

dos não estejam especificamente voltados para os 

estudos sonoros; por muitas vezes, busca-se o apoio 

da filosofia e da linguística (semiótica e semiologia). 

A primeira contenda é sobre linguagem e não será 

nada fácil. Os estudos sobre as formas e as ideias de 

linguagem são debates longos e variam de acordo 

com proposições convergentes e divergentes de vá-

rios teóricos, sempre a apontar questões importan-

tes para que possamos compreender como se forma 

a língua, a linguagem, os signos (significante e sig-

nificado) que diferenciam, as aceitações por parte 

de uma coletividade e, sobretudo, a mensagem re-

cebida pelo receptor. A linguagem é, primeiramente, 

um sistema de signos gerados e aceitos – porque se 

tornam compreensíveis – por uma sociedade através 

de formulações, tradições e necessidades de comuni-

cação. Esses signos podem ser orais, visuais, sonoros 

ou gesticulados; isto é, todas as formas de expressão 

e comunicação através de quaisquer conjuntos de 

signos e que, por conseguinte, possam ser decodifi-

cáveis, tornam-se linguagem. Aparentemente redu-

cionista, essa afirmativa pode ser ao mesmo tempo 

refutada e aceita, sobretudo, ao considerar o que 

Umberto Eco procura expandir: todas as formas de 

comunicação devem ser compreendidas como fenô-

menos culturais1.

Ainda pode parecer meio simplista, entretanto, é 

mais um indício que vem confundir a questão da lin-

guagem e da metodologia que se aplica à música. 

Pensar a linguagem escrita ou falada é utilizar de 

métodos próprios delas e, muitas vezes, seria possí-

vel redimensionar tais métodos e aplicá-los à músi-

ca. Um conjunto de sílabas forma uma frase que por 

sua vez tem significado; um conjunto de notas e/ou 

acordes teriam o mesmo princípio de significante 

e significado. Foi Wittgenstein quem pensou uma 

possível relação entre frase escrita e frase sonora: 

1  Essa é uma proposição constante do autor e poderá ser vista 
na quase totalidade de suas obras. Contudo, um debate mais vi-
sível poderá ser observado em Obra Aberta, em que o autor esta-
belece relações entre as varias formas de comunicação, sobretudo, 
ente a literatura, as artes plásticas e a música. A comunicação não 
é engessada e deve ser vista de forma mais ampla e difusa; é preci-
so “dar formas cada vez mais abrangentes e operativas às modali-
dades pelas quais os homens se comunicam no curso da história e 
através de modelos socioculturais diferentes”. Cf.: ECO, Umberto. 
Obra Aberta. 9ª edição. São Paulo: Perspectiva, 2013, p. 16.
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A compreensão de uma sentença da linguagem é mui-

to mais aparentada à compreensão de um tema musi-

cal do que talvez se acredite. Quero dizê-lo, entretan-

to, assim: que a compreensão da sentença linguística 

está mais próxima do que se imagina daquilo que está 

no que habitualmente se chama de compreensão do 

tema musical. (WITTGENSTEIN, 2015: p. 256)

Em todos os casos (linguagem falada/escrita e mú-

sica) existe a predisposição do ouvinte/espectador/

leitor. Na música parece-nos ser a mesma exigên-

cia, assim como na fala. O receptor tem de acionar 

dispositivos neurológicos para decodificar, de uma 

forma ou outra, esses signos. Além disso, existe o 

contexto histórico e cultural que faz da linguagem, 

quaisquer uma delas, decodificável e compreensível. 

Aaron Ridley (2008) cita um exemplo literário con-

vincente. Em um trecho em inglês the chair is blue, 

a compreensão depende exatamente do contexto: 

em uma loja de móveis, pode-se entender que a 

cadeira é azul, mas em uma reunião, pode-se com-

preender que o presidente está triste. Não se trata 

de um exemplo tosco e que se aplica somente à lín-

gua inglesa; trata-se, antes de tudo, de adaptações 

e paráfrases culturais e contextuais. Podemos obser-

var o mesmo procedimento nas canções tradicionais 

utilizadas por Stanley Kubrick em Barry Lyndon e, 

ao mesmo tempo, nas músicas instrumentais e nos 

timbres selecionados. As canções seriam a contex-

tualização geográfica, histórica e cultural do futuro 

Barry Lyndon e as músicas instrumentais, sugestivas 

de sensibilidades diversas. Há, inevitavelmente, um 

apelo para as formas da linguagem sonora e mu-

sical. O barroco é mais afetuoso, o clássico é mais 

equilibrado e o romantismo musical, mais dramáti-

co e tempestivo. Na maioria dos casos aplicáveis às 

músicas do filme de Kubrick, o que vemos é uma 
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predominância da tonalidade que é uma gramática 

previsível, basicamente construída entre as expec-

tativas, tensividades e soluções. Vejamos, mais uma 

vez, Umberto Eco:

Uma sonata clássica representa um sistema de proba-

bilidades em cujo âmbito é fácil predizer a sucessão 

e a superposição a todos os temas; o sistema tonal 

estabelece outras regras de probabilidades com base 

nas quais meu prazer e minha atenção de ouvinte 

são dados justamente pela expectativa de determi-

nadas resoluções de desenvolvimento musical sobre 

a tônica. (ECO, 2013: p. 125)

Além da gramática quase que engessada, há mais 

o que considerar: a tradição da escuta. Por mais de 

quatro séculos, o Ocidente escuta a música tonal e 

pelo mesmo tempo, seus timbres. Uma associação 

de probabilidades e de timbres né mais do que pro-

vável. Só escutamos e entendemos uma palavra ou 

frase se estamos familiarizados com sua gramática 

e atentos à sua sintaxe; só escutamos uma música e 

compreendemos se ela é triste, alegre, manipulado-

ra pelo mesmo motivo e se nos deixarmos levar pela 

sonoridade que ela nos emite. Tanto a palavra quan-

to a música precisam ser ouvidas, e há a intenção.

A possibilidade de escuta como tal representa já uma 

relação dialógica. A palavra quer ser ouvida, com-

preendida, quer receber uma resposta e responder, 

por sua vez, à resposta, e assim, ad infinitum. Ela en-

tra no diálogo (BAKHTIN, 2000: p. 357).

A música também entra no diálogo, e por isso mes-

mo as discussões se estendem. Se se pensa na palavra, 

considere-se, em princípio, que ela deve possuir uma 

determinada musicalidade, ou seja, frequências físi-

cas necessárias para que ela, em sua expressão e con-

teúdo, precisa ter para dialogar, convencer, funcionar 

e significar, em suma, ser ouvida. Ela precisa de músi-

ca e, pelo menos no Ocidente, de uma determinada 

inflexão, construída através de processos históricos e 

culturais, mesmo nas suas várias formas da língua.
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Tanto na oralidade como também na música, há uma construção de sig-

nos e de significantes que, por sua vez, denotam variedades ideológicas 

e representativas que fazem com que o ouvinte, mesmo sem se prender 

às teorias, reaja de uma maneira ou outra. Não há um ouvinte passivo. 

Se são manipulados por uma forma de poder, os signos podem ser ajus-

tados e corresponder a uma ideologia determinada e, por consequência, 

serem direcionados para sugerir a esse ouvinte também determinadas 

reações. Ora, a música precisa de símbolos plásticos, sonoros e por vezes, 

literários. Isto é, a própria representação da partitura já se torna uma 

obra plástica, a sua execução, torna-se o correspondente sonoro e se tem 

letra, carrega as simbologias da oralidade e seus conteúdos ideológicos 

mais evidentes. Mesmo sem saber música, um observador vê uma parti-

tura e vai dizer: isso é música, exatamente porque conhece a escrita sig-

nificante e expressiva, os signos que lhe dizem que aquelas figuras são 

musicais. Se a ouve, pode dizer tantas coisas e senti-las. Para Hjelmslev, o 

signo tem de ser expressivo: 

É, de início e acima de tudo signo de alguma coisa, particularmente que nos 

interessa desde logo pois parece indicar que um signo se define por uma fun-

ção. Um signo funciona, designa, significa. Opondo-se a um não-signo, um 

signo é portador de uma significação. (HJELMSLEV, 2013: p. 49)
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Muito embora essa definição de signo seja tradicio-

nal, é algo com que ainda nos conformamos, é o que 

afirma o próprio Hjelmslev, a arremessar o debate e 

a contrapor essa tradição com os conceitos de mo-

dernidade na teoria da linguística: além da expres-

são, há o conteúdo. Das formas da linguagem, a ora-

lidade - a palavra - é a que mais se sobressai nesses 

estudos todos. Mas a música também é linguagem e 

os dispositivos a serem acionados para compreende-

-la com tal, devem ser redimensionados para obser-

var seus signos próprios de uma outra forma.

Como tratado teórico em busca de uma definição 

de linguagem musical, os estudos da música irão se 

estender por um longo tempo; como consequência 

prática e utilitária, a trilha sonora amalgama-se aos 

outros recursos da obra fílmica, tais como imagens, 

roteiros, figurinos e espaço cenográfico. Vemos isso 

constantemente em produções audiovisuais. Em 

Barry Lyndon, Kubrick utilizou de músicas de con-

certo e de músicas tradicionais, cada uma delas com 

uma proposta de linguagem diferente. Isso também 

pode ser observado em dois momentos básicos do 

filme de três horas de duração. No primeiro momen-

to, Kubrick estabelece as origens, a trajetória e o 

ambiente dos conflitos e da guerra entre Inglater-

ra e França (Guerra dos Sete Anos). Nesse momento 

há uma predominância de canções típicas irlande-

sas, inglesas e alemãs. No que denominamos aqui 

por segundo momento, as músicas são basicamente 

de concerto, sejam elas barrocas, clássicas e românti-

cas. Devemos nos atentar que casa um desses estilos 

tem sua sintaxe própria a sugerir sentimentos diver-

sos e correspondentes a um determinado período 

histórico. Da mesma forma, – e isso inclui também 

as canções tradicionais usadas no filme de Kubrick 

– os timbres recebem tratamentos diferenciados. As 

correspondências audiovisuais podem desempenhar 

um papel fundamental no desenvolvimento de siste-

mas de substituição auditivo-visual mais eficientes e 

interfaces musicais interativas. Além disso, aspectos 

culturais e ideológicos contribuem para associações 

dos timbres com a imagem ou o evento. Sons de 

metais são tipicamente épicos e aterrorizantes, de-

vido a uma tradição de escuta, ligadas a uma prática 

específica. Sons de madeiras são mais suaves, pelos 
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mesmos motivos e assim por diante. Percussões são 

marcantes e sugerem movimento, festividades, ale-

gria e etc. Cordas podem ser melancólicas e exube-

rantes, sugerir dramaticidade e etc. Entre essa mul-

tidimensionalidade do timbre (pensa-se, portanto, 

em espectro, psicofísica de ondas longitudinais, am-

plitudes, ataques, frequências e harmônicos) entre-

laçam aspectos mais culturais e ideológicos defini-

dos pelas práticas e pela força da tradição.

A ESTRATÉGIA SONORA: A RETÓRICA DO TIMBRE

O timbre é uma das características mais abstratas 

das sonoridades, a envolver um multidimensionali-

dade complexa que parte de uma série de princípios 

que devem ser observados no volume do som (in-

tensidade percebida); na amplitude e ataque (evo-

lução da intensidade global); nas flutuações de al-

turas e intensidades devido ao vibrato ou tremolo; 

nas estruturas dos formantes, que assumem maior 

importância na percepção de sons vocais; na distri-

buição espectral e sua evolução. O timbre é uma das 

particularidades dos sons e da música mais difíceis 

de dissecar, estudar e compreender de forma cien-

tífica, muito embora o senso comum seja capaz de 

apreciá-lo e atribuir-lhe predileções.

Um instrumento musical é caracterizado por sua ex-

tensão de alturas e de níveis de intensidade e pela 

qualidade sonora ou timbre dos sons produzidos por 

ele. A representação sonológica de um instrumento 

musical envolve a estimação dos parâmetros físicos 

que contribuem para a percepção de cada um destes 

três atributos: altura, intensidade e timbre. Dentre 

eles, o timbre é o que apresenta maior complexidade 

na medição e na especificação dos parâmetros envol-

vidos na sua percepção. O conceito abstrato aparen-

temente simples de timbre refere-se comumente à 

cor ou à qualidade do som. É percebido a partir da 

interação de inúmeras propriedades estáticas e dinâ-

micas do som, agregando não apenas um conjunto 

extremamente complexo de atributos auditivos, mas 

também uma enorme gama de fatores que tradu-

zem aspectos psicológicos e musicais (LOUREIRO e 

PAULA, 2006, p. 57).
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Muito embora essa definição ou explanação sobre 

o timbre, alguns componentes devem ser considera-

dos em tais análises sonológicas tais como, 1) volu-

me do som (intensidade percebida); 2) o envelope 

de amplitude / ataque (evolução da intensidade glo-

bal), 3) flutuações de alturas e intensidades devido 

a vibrato ou tremolos; 4) estruturas dos formantes, 

que assumem maior importância na percepção de 

sons vocais; 5) distribuição espectral (amplitudes das 

frequências dos componentes espectrais) e 6) evolu-

ção temporal da distribuição espectral. Não é uma 

tarefa fácil, entretanto, é importante perceber tais 

aspectos para uma análise mais aprofundada, ao 

mesmo tempo em que tal “conceito abstrato” se tor-

ne suficiente para considerar a sua importância no 

filme. Essa proposta não pretende fazer um estudo 

físico dos timbres, mas contemplá-los como fatores 

imprescindíveis para a proposta de Stanley Kubrick. 

Chamaremos aqui de retórica dos timbres, isto é, ao 

mesmo tempo de uma força de persuasão e orató-

ria que, com suas variantes, fizeram de Barry Lyndon 

um clássico. Foram os timbres que tornaram a adap-

tação de Kubrick diferente da obra literária e origi-

nal de William Makepeace Thackeray “The Luck of 

Barry Lyndon” (1844). O filme é emotivo e as sonori-

dades são essenciais à proposta de Kubrick de fugir 

da proposta cômica do livro e procurar uma seara 

mais dramática.  Sabe-se que o diretor tinha uma das 

mais brilhantes e eficazes formas de utilização das 

sonoridades, particularmente, da trilha sonora.

Entra nessa questão a típica funcionalidade sono-

ra vislumbrada por Kubrick em sua filmografia que 

é exponencialmente refletida para sugerir as mais 

diversas sensibilidades ao espectador. Em várias si-

tuações, mesmo depois de trilhas originais escritas 

e interpretadas por compositores de envergadura 

como Alex North e Wendy Carlos, Kubrick preferiu 

muda-las ou modifica-las – nas mudanças, pensa-

se, de antemão, nos timbres. Esses foram os casos 

significativos da trilha de Laranja Mecânica (1971) e 

de 2001-Uma Odisseia no espaço (1968).  Não foram 

gratuitas tais mudanças. Em várias situações o que 

pode ser ouvido é uma versão original e outra sinte-

tizada ou então, versões com timbres alterados. No 

primeiro filme, observa-se uma dimensão de narra-
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tiva melodramática em que a música julga o caráter 

e as ações da personagem; no segundo, a dimensão 

é onírica, a sugerir para o espectador uma imagem 

futurista de um sonho de exploração desejada, mas 

não vivenciada.

Em Barry Lyndon aparecem dois gêneros musicais 

que definiremos como músicas tradicionais e músi-

cas de concerto; são seis músicas tradicionais dividi-

das entre canções típicas da Irlanda e Inglaterra e 

marchas militares alemã (prussiana) e inglesa. São 

sete músicas de concerto divididas entre o barroco 

(Handel, Vivaldi e Bach), clássica (Paisiello, Mozart e 

Schubert) e romântica (Rossini), segundo a disposi-

ção da tabela ao lado.

Franz Schubert (1797-1828) Andante con moto do Trio para Piano em Mi bemol

Cinco Danças Alemãs, D.90

Georg Friderich Handel (1685- 1759) Sarabanda da Suíte em Ré maior

Antônio Vivaldi (1678-1741) Sonata para violoncelo e contínuo em mi menor

Giovanni Paisiello (1740-1816) Barbeiro de Sevilha – Saper Bramate Bella, il mio nome

W. A. Mozart (1756-1791) Marcha da Ópera Idomeneo

Gioachino Rossini (1792-1868) Cavatina do Barbeiro de Sevilha

J. S. Bach (1685-1750) Adagio do Concerto para dois cravos e orquestra em dó menor

Tradicionais Women of Ireland

Piper’s Maggot

The Sea Maiden

The Whistles,

Lilliburlero, Pfifes and Drums

Marcha de Hohenfriedberger

TABElA UM DISPOSIÇÃO DE MÚSICAS EM BARRY LYNDON AUTORIA PRóPRIA
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O que pode ser observados no filme é ainda a in-

cidência e as repetições das trilhas em momentos 

cruciais para a narrativa fílmica. É uma questão de 

funcionalidade e de recorrência timbrística.  A utili-

zação dos timbres e suas repetições acentuam a for-

ça da escuta e da associação com momentos e prá-

ticas sociais descritas no filme. Os gráficos seguintes 

indicam as incidências e as repetições das músicas 

(gráfico 1) e os momentos em que elas são aciona-

das no filme (gráfico 2). Em relação às músicas tradi-

cionais, as músicas de concerto têm maior incidência 

e repetição, por uma questão propositalmente su-

gestiva. Entretanto o que chama atenção par a utili-

zação do repertório musical utilizado por Kubrick é 

exatamente a disposição dessas sonoridades.                              

GRáFICO UM

INCIDÊNCIAS E REPETIÇÕES DE MÚSICAS EM BARRY LYNDON AUTORIA PRóPRIA

GRáFICO dOIS

INSERÇÕES DE MÚSICAS NO FILME BARRY LYNDON AUTORIA PRóPRIA
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Nos primeiros 73 minutos do filme há uma predominância de mais de 

90% de música tradicional e esse fato tem uma explicação. Women of 

Ireland, Piper’s Maggot, The Sea Maiden, The Whistles, Lilliburlero, Pfifes 

and Drums e Marcha de Hohenfriedberger, são canções e marchas dire-

tamente relacionadas aos povos e aos lugares, assim como a vida e carac-

terização de Redmond Barry. Nas canções o que vemos é uma utilização 

de timbres típicos das culturas populares irlandesas e inglesas, como o 

fiddle2, flauta, harpa, tambores, fisarmônica3 e gaita-de- foles. As mú-

sicas tradicionais têm apelo mais amplo porque sobrevivem pela força 

da tradição e das práticas constantes e momentos repetitivos, isto é, de 

tanto serem executadas e ouvidas, invocam outros dispositivos, como o 

gesto, a paráfrase, a ocasião e o espaço das audiências. Por razões his-

2  O termo fiddle refere-se, na maioria das vezes, aos instrumentos de cordas friccionadas, 
como por exemplo. o nun’s fiddle (uma das traduções para o inglês da tromba marina) e 
o bass fiddle (uma das traduções para o contrabaixo), além é claro, do violin, chamado de 
fiddle ou violin. “Os instrumentos de arco, quando foram absorvidos pela cultura de elite, 
normalmente saídos da cultura popular passaram algumas modificações, principalmente 
no que diz respeito à técnica e à forma. Somente a cultura popular manteve originalmen-
te as formas dos instrumentos, como nos casos do fiddle, da rabeca ou rebeca. O fiddle é 
uma espécie de violino periforme e costas corcovadas, que chegou ao ocidente através da 
civilização bizantina”. Cf.: MONTEIRO, Mauricio. Timbres: o corpo do som – Trajetória e 
simbologia dos instrumentos musicais. São Paulo, no prelo, 2018. p. 115.

3  Fisarmônica é um dos nomes do acordeon, normalmente de proporções menores, 
muito característico de culturas europeias. “É comum, por exemplo, observar nomes 
como harmônio, gaita de foles, fisarmônica, realejo, harmônica, organilho e concertina, 
para nomear o acordeon. Alguns simplesmente dizem sanfona.” Id. Ibid. pp. 136-7.
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tóricas e culturais, as músicas populares oferecem 

material ideal para tais identificações e, sobretudo, 

para estabeleer relações mais profundas commas 

práticas sociais. Richard Middleton expande ainda 

mais esse conceito de música tradiocional e alerta 

que existem ainda mais três áreas: “gesto, conota-

ção e argumento” e que elas operam em diferentes 

repertórios em diversas proporções e inter-relações; 

e a análise precisa refletir isso” (MIDDLETON:1993, 

p. 189). Pensar em música popular e tradicional, é 

pensar também em uma antropologia das emoções. 

As marchas militares são históricas como Lilliburlero, 

Pfifes and Drums, uma composição inglesa do sécu-

lo XVII publicada em Londres por volta de 1661. A 

Marcha de Hohenfriedberger é de origem prussiana 

(alemã), escrita para a vitória sobre os austríacos e 

saxões em 1745. Essas duas marchas têm a composi-

ção instrumental de bandas militares.

Do minuto 74 até o fim do filme, Kubrick utilizou 

o que chamamos aqui de música de concerto, pre-

dominantemente barrocas, clássicas e românticas. 

Isso significa que elas dominam a obra como trilha, 

numa proporção duas vezes maior que as músicas 

tradicionais. O sentido disso tudo seria sugerir ao es-

pectador as sensibilidades descritas nas cenas ou tal-

vez, leva-lo, propositalmente, aos mesmos sentimen-

tos e emoções dos personagens e das cenas.  O que 

procuramos entender aqui é que cada estilo presen-

te no filme tem sua função emotiva captada para a 

cena, ou seja, que cada momento específico em que 

a música emerge são acionadas as propriedades típi-

cas de cada estilo. Pensar o barroco seria buscar seus 

efeitos para acionar os afetos. O barroco tem disso: 

harmonias muito bem estruturadas e melodias car-

regadas de melismas, appogiaturas e outros recursos 

que tornam a música do século XVII vibrante, cons-

trutora de uma realidade sonora e, principalmen-

te, impactante. Ao contrário do barroco, o período 

clássico busca o equilíbrio, é atraído pela disciplina 

formal e a abandonar intensidade do sentimento.  
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No barroco, as frases periódicas são longas e muito 

pouco articuladas. No período clássico, o fraseado é 

curto, periódico e articulado. O romantismo, por sua 

vez, é dramático, melódico e com frases longas nas 

melodias, busca o ideal de uma vida e de uma práti-

ca aparentemente impossível. Inserções melancólicas 

e reflexivas seriam ainda emoções típicas do período 

romântico, sempre atreladas à literatura. Mais uma 

vez, a referência a Charles Rosen é fundamental; 

não se trata de mais uma época em unicidade, mas 

de um estilo pulverizado pela liberdade. Entretanto 

existem ideias que todos buscam alcançar, como um 

status épico, uma monumentalidade, a expressão lí-

rica da natureza e a individualidade
4
.

4  Para maiores informações sobre o classicismo é importante 
a leitura de Charles Rosen, sobretudo, porque seu livro sobre o 
período se tornou uma referência imprescindível para compre-
ender a estrutura e a forma do estilo. Cf.: ROSEN, Charles. The 
classical Style - Haydn, Mozart et Beethoven. New York: Nprton 
& Company Ltd, 1998. Para o romantismo é ainda o mesmo au-
tor que sugere uma das mais eficientes análises do período. Cf.: 
ROSEN, Charles. A Geração romântica. São Paulo: EdUSP, 2000.

Se para a música tradicional e popular utilizada por 

Kubrick em Barry Lyndon podemos pensar numa 

antropologia das emoções, para as músicas de con-

certo, sugerimos o termo história das emoções. Não 

é por um acaso teleológico nem por uma linha do 

tempo ininterrupta ou sequencial, mas a música de 

concerto seguiu, desde o barroco, utilizando e alte-

rando recursos de composição e, por conseguinte, 

mantendo uma estrutura com uma gramática re-

corrente, o tonalismo. Os alemães nominaram essa 

estrutura e suas sugestões sensíveis. A affektenlehre 

ou teoria dos afetos, embora seja uma proposição 

da antiguidade, define bem o que seria a afetação 

na música barroca; a empfindsamkeit, que poderia 

ser traduzido por sensibilidade ou ainda estilo sen-

sível, surgiu no norte da Alemanha para controlar 

e refinar as afetações e os excessos de representa-

ções barrocas. Para o período romântico, a termino-

logia poderia vir da literatura: sturm und drang ou 

tempestade e ímpeto. Em outras palavras, pode-se 

sugerir uma compreensão externa das músicas usa-

das por Kubrick a partir das essências dos três estilos 
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vistos em Barry Lyndon e de suas funções sonoras: o 

barroco afeta, exagera, o clássico equilibra e o ro-

mântico, dramatiza. Afetar é exagerar nas expres-

sões e sentimentos5, dramatizar é alonga-los. Deve-

se considerar essas particularidades de estilos para 

compreender melhor o que propõe Michel Chion 

sobre as funcionalidades imediatas da música no au-

diovisual. Para Chion, empatia e anempatia seriam 

duas formas de a música expressar emoções:

Numa das formas, 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 ale-

gria, da emoção e do movimento. Podemos então fa-

lar de música empática [...] na outra, pelo contrário, 

5  Platão sugere quatro categorias de afetos (prazer, sofrimento, 
desejo e medo); Aristóteles propõe onze (desejo, raiva , medo , 
coragem , inveja , alegria , amor , ódio , saudade , ciúme e com-
paixão); Descartes, seis (alegria, ódio, amor, luto, desejo e admira-
ção). Para maior compreensão ver: CONTARINI, Silvia.  Una reto-
rica degli affetti: dall’epos al romanzo. Pisa: Pacini Editores, 2006.  

a música manifesta uma indiferença ostensiva rela-

tivamente à situação, desenrolando-se de maneira 

igual, impávida e inexorável... (CHION: 2008, p. 14).

Essa é uma proposição importante, pois define e 

estabiliza as funções da música e das sonoridades 

no audiovisual, mas essa “indiferença ostensiva” de 

que fala Chion merece um contraponto. Vem, por 

analogias, a vez de Ángel Rodriguez, não como um 

embate de Cronos e Orfeu, mas como pontuação 

teórica que deve ser considerada. Rodriguez vai 

mais longe e propõe que as duas linguagens (ima-

gem e música/Audiovisual e trilha) são diferentes e, 

por isso mesmo, devem ser estudadas separadamen-

te. Para Rodriguez, o som não enriquece, mas modi-

fica a percepção e, mais que isso, o som musical ou 

não musical não atua em função da imagem e nem 

depende dela: “pensar que o papel do som em uma 

narração audiovisual é enriquecer a imagem signi-

fica, na realidade, continuar dando primazia abso-

luta para o sentido da visão” (RODRIGUEZ: 2006, p. 

276). Ele é o que é, antes e depois de ser utilizado 

de qualquer forma com a imagem.
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No quadro ao lado (gráfico 3) é possível observar as 

funcionalidades sugeridas por Chion e aplicadas às 

músicas de Barry Lyndon. Além das músicas empáti-

cas e anempáticas, colocamos as diegéticas (ocorrem 

na cena) e as extra-diegéticas (ocorrem fora dela, 

somente para o espectador). Códigos emotivos, es-

tilísticos e convencionais são proposições da semió-

tica (ECO, 2001) e dizem respeito, respectivamen-

te, àqueles que transmitem emoções, que entram 

numa cena somente para sensibilizar. Os estilísticos 

têm uma função histórica e recobram a memória e 

a associação sonora do ouvinte/expectador e é tão 

cultural quanto aos códigos convencionais, que es-

tariam nas c0onveções do gosto coletivo. Se se ob-

serva o gráfico, vê-se que as músicas tradicionais são 

quase que diegéticas quando as de concerto, porém 

menos emotivas. As músicas de concerto são mais 

empáticas e extra-diegéticas, ao passo que, são me-

nos estilísticas.

GRáFICO TRêS

FUNCIONALIDADES DE ESTILOS

E GÊNEROS NA OBRA FÍLMICA AUTORIA PRóPRIA

Um dos aforismos mais impactantes do barroco 

pode ser encontrado no “Il Carnnocchiale Aristote-

lico6” de Emmanuele Tesauro e publicado em 1654: 

Degli effetti nascono i affetti, ou seja, dos efeitos 

6  Cf.: TESAURO, Emmanuele. IL Cannocchiale Aristotelico, o 
Sia Idea dell'Arguta Et Ingeniosa Elocutione Che Serue À Tutta 
l'Arte Oratoria, Lapidaria, Et Simbolica: Esaminata Co' Principij 
del Divino Aristotele dal Conte Et Cavalier Gran Croce D. Ema-
nuele Tesauro Patritio Torinese. Londres: Forgoten Books, 2018.



III JORNADA INTERDISCIPLINAR DE SOM E MÚSICA NO AUDIOVISUAL

nascem os afetos. Isso significa que quanto mais efeitos coloca-se em 

uma obra, mais afetos transmite e arrebata. Essa é a situação da Sara-

banda da Suíte em ré menor, HWV 437 de Georg Friderich Handel no 

filme. Existem oito entradas dela com variações de timbres para ‘afetar’ 

as cenas de Barry Lyndon. Os timbres são de cravo, violoncelo, tímpanos 

e cordas nessa ordem: cravo e cordas em legato, tímpanos e cordas em 

ostinato, cordas e tímpanos em piano, cordas e tímpanos em pianíssi-

mo, tímpanos e cordas (com solo de violoncelo) em ostinato, tímpanos e 

cordas em ostinato, cravo e cordas em legato e , por fim, cravo e cordas 

no final do filme e nos créditos. A versão com cravo e cordas só aparece 

em dois momentos, no início do filme, como uma característica de Ku-

brick, como uma espécie de assinatura ou leitmotiv fílmico e no final, a 

reforçar a ideia de identificação. A formação timbrística com tímpanos 

e cordas em ostinato, aparece somente nos momentos dos dois duelos 

de Barry Lyndon e a formação com as cordas e tímpanos em piano, no 

momento do funeral do filho dos Lyndons e, por fim, os tímpanos caem 

para pianíssimo junto com as cordas e o solo de violoncelo, a encerrar o 

funeral na casa dos Lyndons. Na sequência, o desafio do duelo, com tim-

bres de tímpanos e cordas em ostinato7.

7  Ostinato e legato são termos musicais para designar, respectivamente, a insistência em 
determinados artifícios musicais como um ritmo ou fragmento melódico e ligação dos sons 
sem interrupção entre eles. Ostinato pode ser traduzido como ‘obstinado’, insistente, persis-
tente e legato, pode ser traduzido como ligado, carregado de ligaduras, sem interrupções.
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Obviamente que toda essa utilização técnica na 

composição e interpretação da música, caracteriza 

uma estrutura interna típica de um estilo e que, por 

conseguinte, faz a diferença tanto como uma mú-

sica absoluta ou pura, isto é, sem fins extramusicais, 

como sua utilização como música incidental ou tri-

lha sonora. As alternâncias dos timbres com as apli-

cações de recursos técnicos como esses surgem mais 

para modificar a reação do espectador que guiar as 

ações na cena. 

O espaço de timbre também faz, pelo menos, previ-

sões qualitativas sobre a magnitude das diferenças 

de timbre que provocarão a segregação do fluxo 

auditivo. O timbre pode desempenhar um papel em 

movimentos de tensão e relaxamento em grande 

escala e, assim, contribuir para a expressão inerente 

à forma musical. Sob condições de alta mistura en-

tre os instrumentos que compõem uma sonoridade 

vertical, a aspereza timbrística é um componente 

importante da tensão musical. No entanto, depen-

de fortemente da maneira como os processos de 

agrupamento auditivo analisaram as informações 

acústicas recebidas em eventos e fluxos (McADAMS 

e GIORDANO: 2008, p.78.).

O processo parece ser limitado somente ao ouvinte/

espectador que identifica as tensividades e os rela-

xamentos. Compreensão interna e compreensão ex-

terna são duas terminologias necessárias para sepa-

rar aquilo que o telespectador (no caso do filme) e 

ouvinte (no caso de uma audiência de um concerto) 

podem ou não captar. Entendemos como compreen-

são interna, as análises mais musicológicas e teóricas, 

intrínsecas à concepção musical, como técnicas, ar-

gumentos, fraseados, estilos, gêneros e etc. Neces-

sita, portanto, de um conhecimento prévio de músi-

ca e de suas linguagens históricas e antropológicas. 

Por outro lado, a compreensão externa é acessível 

à maioria dos espectadores/ouvintes. Ela não exige 

um rigor espartano, mas também não pulveriza em 

rigores falsamente franciscanos. Contudo, é necessá-

ria, no mínimo, uma tradição de escuta. 
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Vale dizer que o ouvinte ou telespectador comum 

tem a capacidade de distinguir timbres, graves e 

agudos, pausas e sons, intensidades e durações e até 

mesmo frases com início e fim, em um esforço de 

decodificação auditiva. Kubrick certamente pensou 

nisso (conhecimentos interno e externo) quando di-

lui em timbres e técnicas diversas a Sarabanda de 

Handel em Barry Lyndon. As sociedades só criam 

códigos que elas podem decodificar e, no caso da 

música tonal existem cerca de quatrocentos anos 

de escuta, de práticas e associações. No Gráfico ao 

lado (gráfico 4) é possível visualizar as característi-

cas sonoras da Sarabanda e de suas especificidades 

no processo auditivo. Legato e ostinato, assim como 

intensidade e duração estariam em relação, conco-

mitantemente, com o cravo e as cordas e somente as 

cordas; com os tímpanos solistas e o violoncelo.

GRáFICO qUATRO

DISPOSIÇÃO TÉCNICA DAS VARIAÇÕES DA SARABANDA AUTORIA PRóPRIA
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Das características internas, ou seja, das complexida-

des de composição musical, Handel utilizou de um 

artifício denominado como Hemiola8 para sugerir 

ao mesmo tempo retardo e aceleração. No primeiro 

duelo9, esse artifício nos tímpanos sugere uma ex-

pectativa muito mais eficiente que a da gramática 

tonal. No segundo duelo10, já no final do filme, vol-

tam os tímpanos e as sugestões se ampliam à cena: 

um ambiente fechado em que a expectativa se soma 

ao medo, apreensão e tensividades. Abaixo, para 

o leitor visualizar o que seria a grafia de uma He-

miola (figura 1 – marcação com colchetes acima do 

pentagrama).

8  A própria definição do termo, segundo o Dicionaire Larous-
se de la Musique (2001, p. 394) já é complexa, de conhecimento 
interno: “É uma palavra adaptada do grego onde a expressão 
hemiólios logos (hemi = metade e holos = inteiros). Denota a 
relação de 1 e 1/2 a 1, portanto, 3 a 2, que nos cálculos de inter-
valo diz respeito à relação de 3/2 da quinta”. Entretanto, trata-
se de um artificio relacionado ao ritmo que produz uma sono-
ridade mais simples, um aparente retardo e uma subsequente 
aceleração; é uma alteração rítmica em um compasso de 3/2. 

9  Ver: https://www.youtube.com/watch?v=i8K_RJScts0 

10 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=mTzFr8bw-7k&t=104s 

FIGURA UM EXTRATO DA SARABANDA DE HANDEL

Hemiola verticais e horizontais, rítmicas e melódico-

-harmônicas, sugerem, simultaneamente, aceleração 

e desaceleração numa espécie de hailing (Jeremy 

Buttler, 2010); isto é, uma espécie de chamamento 

ao espectador para que que se ative na cena e aban-

done outras distrações ou afazeres. Nos momentos 

dos duelos, com os tímpanos em evidência, esse cha-

mamento é tensivo e leva o espectador não somen-

te à fixação na cena, mas também sugere expectati-

va em momentos onde o caráter de Barry Lyndon é 

colocado em cena de forma decisiva.

 AUTORIA PRóPRIA

https://www.youtube.com/watch?v=i8K_RJScts0
https://www.youtube.com/watch?v=mTzFr8bw-7k&t=104s
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CONSIDERAÇÕES

Dado às complexidades da formação e interpretação dos timbres, com 

estudos físicos, psicofísicos e de acústica, seria importante estabelecer re-

lações culturais e sociais nessas identificações de timbres. Isto significa 

que uma prática de escuta dentro de uma determinada sociedade pode 

fazer com que o ouvinte estabeleça relações com aquilo que se ouviu 

em uma parte de seu tempo naquela ou nesta sociedade. Nada pode ser 

desprezado. Em Barry Lyndon, Kubrick utilizou a Sarabanda de Handel 

em momentos pontuais de sua obra, fragmentando-a de acordo com as 

evidências timbrísticas e suas variações de intensidade e duração. No mo-

mento dos dois duelos de Barry Lyndon as evidências dos tímpanos criam 

expectativas e culminam os desfeixos com o cravo. Deixou de ser afeta-

da e passou a ser narrativa. É uma preparação do drama e da tragédia 

que vai ocorrer com Barry. Quando o violoncelo se destaca, logo após o 

funeral do filho de Lyndon, a tragédia já anunciada se confunde com o 

drama, a melancolia e tristeza.

Os fatores ideológicos contribuem para associações dos timbres com a 

imagem ou o evento. Sons de metais são tipicamente épicos e aterro-

rizantes, devido a uma tradição de escuta, ligadas a uma prática espe-

cífica. Sons de madeiras são mais suaves, pelos mesmos motivos e assim 

por diante. Percussões são marcantes e sugerem movimento, festivida-
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des, alegria e etc. Cordas podem ser melancólicas e 

exuberantes, sugerir dramaticidade e etc. Entre essa 

multidimensionalidade do timbre (pensa-se, portan-

to, em espectro, psicofísica de ondas longitudinais, 

amplitudes, ataques, frequências e harmônicos) en-

trelaçam aspectos mais culturais e ideológicos defi-

nidos pelas práticas e pela força da tradição. Trata-

se de um paradoxo entre seu poder comunicativo 

e narrativo que existe no audiovisual e resiste a 

interpretações mais expansivas. Se em um sentido 

de compreensão interna do timbre as referências 

seriam mais teóricas e científicas, em um sentido 

externo, parte-se para a ‘cor do som’, um senso co-

mum suficiente para deixar que a comunicabilidade 

dele faça parte da narrativa fílmica. Não devem ser 

esquecidas as proporções históricas e geográficas, as 

particularidades culturais e as práticas de escuta. O 

material sonoro do audiovisual ocidental vem acom-

panhado, predominantemente, de timbres também 

ocidentais. Isto é, pela tradição da escuta e das asso-

ciações, cada instrumento musical terá maior aceita-

bilidade ao público ouvinte/espectador. Não temos, 

pelo menos naquilo que chamamos de complexida-

de ou conhecimento interno, palavras para descre-

ver os timbres; socorre-se na metáfora e na analogia 

de outros sentidos.
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ENTRE A LITERATURA E A MÚSICA
As interdisciplinaridades na adaptação do roteiro cinematográfico
contemporâneo - Uma análise do filme Bronson (2008)

resumo

No campo do audiovisual, cinema e literatura ainda sobrevivem e 

entrelaçam seus discursos. Sua teoria, porém, por vezes não atenta 

para a influência de outras áreas que agora formatam essa união. 

Assim, em uma leitura para além da superfície das relações entre a 

página de um livro e a tela de um filme, considerando autores como 

Robert Stam e Hans Ulrich Gumbrecht, este artigo busca apontar para 

a relevância científica e interdisciplinar desta somatória. Dentro da 

adaptação literária no roteiro cinematográfico contemporâneo, temos, 

entre outras, a possibilidade de investigar o impacto da música na 

atual reformulação desta construção narrativa. Para tanto, toma-se 

aqui como amostragem desta metodologia a análise do filme Bronson 

(2008), de Nicolas Winding Refn.
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Entre a convergência de novas mídias e tecnologias, 

o cinema torna-se cada vez mais imerso no universo 

do audiovisual. Sua teoria, porém, em uma excessi-

va confluência (RAMOS, 2003), por vezes deixa de 

rever conceitos e adequar-se a esta nova conjuntu-

ra, abstraindo-se das especificidades de seu discurso. 

Tomemos como exemplo a narrativa cinematográfi-

ca. Esta, em seus roteiros, ainda resgata e adapta a 

ficção vinda dos livros. Porém, pouco se investiga a 

metodologia deste processo, de forma organizacio-

nal, prática e assertiva no intuito de compreender 

e analisar integralmente os elementos que agora 

compõem a transposição deste tipo de enredo.

Sob este aspecto, este artigo tem por objetivo rever 

essa confluência considerando o processo de adapta-

ção no cinema contemporâneo a construção de um 

discurso que trabalha com matrizes colaborativas, in-

tertextuais e interdisciplinares. Acredita-se aqui, que 

surge assim um novo discurso, aonde o referencial 

ficcional escrito não venha mais apenas da literatura, 

mas também de outros registros. A adaptação, agora, 

mais do que nunca, é um discurso de amplo espectro, 

A minha formação 

bem como as minhas 

(des)inclinações nunca 

deixaram que me sentisse 

completamente ajustado 

a uma tal profundidade.

HANS UlRICH GUMBRECHT 
NO LIVRO NOSSO AMPLO PRESENTE (2015, P.10)
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não somente literário, a adaptação agora é contem-

porânea. Esse discurso, sorve de outras áreas recortes 

e referenciais que têm, sobretudo, uma unidade co-

letiva, uma função narrativa1, como por exemplo, as 

músicas que compõem a trilha sonora de um filme. 

Como amostragem dessa reflexão, analisaremos aqui 

o filme Bronson2, de Nicolas Winding Refn.

Antes, porém, vale ressaltar que há uma certa relu-

tância do meio acadêmico em analisar o processo 

de criação artística de um roteiro cinematográfico 

enquanto pesquisa científica (DANTAS, 2010), o que 

faz com que outras correntes teóricas até investi-

guem a adaptação da literatura no cinema, mas em 

campos delimitados, como o historiográfico (BLUES-

TONE, 2003), o estético-autoral (CARDWELL, 2002), 

1  Investigação esta iniciada em minha dissertação de mestra-
do intitulada Almodovarianas: A função narrativa dos núme-
ros musicais na filmografia de Pedro Almodóvar, realizada no 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade 
Anhembi Morumbi, sob orientação do Professor Dr. Luiz Vadico;

2  Bronson. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em: 
<http://www.imdb.com/title/tt1172570>. Acesso em: 02 mai. 2018;

ou o epistemológico (GAUDREAULT; JOST, 2009). 

Nem mesmo os manuais de roteiro estariam aptos 

a assertivamente propor uma alternativa para esta 

questão. Não só por pouco investigarem a adapta-

ção, mas também, por terem uma baixa adesão na 

academia. Patrick Cattryse em seu artigo The prota-

gonist´s dramatic goals, wants and needs, endossa 

esta questão ao afirmar que  

(…) embora os manuais de roteiro, de um lado, e os 

estudos acadêmicos sobre a narrativa cinematográfi-

ca de outro, lidem com a narração de histórias, o que 

os dois têm conseguido fazer é ignorar um ao outro 

por décadas. […]. Do ponto de vista profissional, o 

jargão acadêmico é frequentemente muito sofistica-

do e nada prático. Do ponto de vista acadêmico, a 

terminologia do praticante é considerada impreci-

sa e confusa. No entanto, fazer a ponte entre teó-

ricos e os profissionais beneficiaria ambas as partes 

(CATTRYSE, 2010, p. 84, tradução nossa).

http://www.imdb.com/title/tt1172570
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Diversos são os autores que também apontam para 

a necessidade de uma renovação, ou ao menos uma 

reflexão de prerrogativas teóricas anteriores, mesmo 

que estas sejam de própria autoria. Ao estudarmos 

o conteúdo que agora interfere na adaptação no 

roteiro cinematográfico contemporâneo, podemos 

interligar tais necessidades, e ainda adequá-las ao 

amplo espectro das teorias do audiovisual. Na pró-

pria literatura, para Hans Ulrich Gumbrecht, have-

ria ainda um certo estanque causado pela excessiva 

profundidade acadêmica que impediria de nos con-

centramos “em detalhes e referenciais textuais, além 

das complexas situações culturais que moldam a lite-

ratura e ressoam nela” (GUMBRECHT, 2009, p.105). 

Quando nos tornamos dispostos3 a interpretar um 

discurso livre, a praticar uma hermenêutica não tão 

fixa em prerrogativas conceituais, teríamos a chance 

de não nos atermos ao tempo, teríamos no presen-

3  Conceito gumbrechtiano denominado como stimmung, não 
traduzido em suas publicações, de seu idioma original, a língua 
alemã. Stimmung, entre outros significados, pode ser conside-
rado como aquele que está disposto a algo (MICHAELIS, 2017); 

te a oportunidade de efetuar leituras da memória e 

do passado. Quanto à música na adaptação literária, 

adianta-se aqui alguns questionamentos que serão 

exemplificados, ou sugeridos, adiante. Na adapta-

ção contemporânea, ela é um dos poucos recursos 

que é citada no seu registro escrito de origem, e 

mantida em sua adaptação, em seu registro cinema-

tográfico (WYATT, 1994). Além disso, a data de ori-

gem dessa gravação musical nem sempre remete ao 

tempo diegético retratado pelo filme.

Esta flexibilidade conceitual, na adaptação literária, 

tem sua presença marcada nas obras de Robert Stam, 

em especial, no artigo Teoria e prática da adaptação: 

da fidelidade à intertextualidade (2006), e no livro 

A literatura através do cinema: Realismo, magia e a 

arte da interpretação (2008). Nestas obras Stam bus-

ca outros caminhos para falar da adaptação literá-

ria no cinema. A fidelidade, ou não, de um filme ao 

seu livro de origem, bem como elementos externos 

de outras obras que lhe são acrescentados no seu 

processo de transposição textual, criam uma obra 

coletiva, de múltiplos autores, coexistentes às outras 
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criações. Fato que permite uma análise narrativa aberta e longe de ho-

rizontes herméticos, que passa a ver a adaptação como uma matriz co-

laborativa sobre produções culturais então niveladas e igualitárias4. Tais 

referenciais no discurso fílmico adaptado em si, teriam tanto a sua função 

pressuposta, já ditada pela teoria do audiovisual, quanto a função de ins-

tância narrativa (AUMONT, 2012). A música, sob este aspeto, mais do que 

uma climatizadora diegética da obra (TRAGTENBERG, 1999), é promovida 

a autarquia de discurso, traz informações ao enredo narrado.

Questiona-se aqui se essa leitura aberta não seria também uma práti-

ca da metafísica gumbrechtiana (GUMBRECHT, 2015, p.22)? O ir além 

dos tempos narrativos do filme e do livro, para neles buscar relações 

que estejam além de uma superfície hermenêutica e desperte interesse 

tanto na produção científica, quanto na escrita e no processo de cria-

ção artística de um roteiro cinematográfico. Robert Stam, em entrevista 

recente à Revista Brasileira de Ciências da Comunicação (RBCC – INTER-

COM), enfatiza que não só a intertextualidade e a interdisciplinaridade 

fazem parte de seu embasamento teórico. Mas agora, para este torna-

4  Questão que também pude levantar no início de meus estudos mais recentes, como 
demonstrado no artigo Beyoncé e Cinquenta Tons de Cinza: entre a crítica e as intertex-
tualidades da adaptação da literatura no cinema contemporâneo, apresentado na II JISMA 

- Jornada Interdisciplinar do Som e da Música no Audiovisual. Disponível em: <https://con-
ferencias.ufrj.br/index.php/jisma/jisma2017/paper/view/1845/64>. Acesso em: 05 mai. 2018; 
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se mais relevante uma análise específica e compor-

tamental. Como cada elemento do filme adaptado, 

seja ele oriundo do seu texto de origem, ou oriundo 

de outras obras e áreas, pode interferir na criação e 

na compreensão de uma narrativa cinematográfica. 

Nesta entrevista, Stam considera as relações com ou-

tros formatos audiovisuais5, e outras formas de arte, 

como a música (grifo nosso) e o teatro, elementos 

que sempre poderão enriquecer os resultados de 

suas investigações (VADICO; REINIGER NETO, 2017).  

Tais interdisciplinaridades, serão tomadas aqui como 

um aparato gumbrechtiano, que mostra em um úni-

co espaço diegético, a presença das ações e inúme-

ros elementos, sobrepostos em um núcleo temporal 

presente e próprio, em uma única narrativa. Este 

efeito é constatável nas mais diversas e recentes 

5  Considera-se como exemplo desta constatação o fato de, en-
tre 2006 e 2008, Robert Stam fazer em seus estudos analogias 
entre o livro Robinson Crusoé (1719), de Daniel Defoe, e o filme 
Náufrago (Cast Away, 2000), de Robert Zemeckis. Anos depois, 
entrariam nesta analogia o reality show, Survivor (1997), de 
Charlie Parsons e a música homônima do extinto grupo musical 
Destiny's Child (2002);    

produções cinematográficas, entretanto, pontua-se 

aqui um caso em especial o filme Bronson, de Ni-

colas Winding Refn. Uma produção independente 

britânica, de 2008, ganhadora de diversos prêmios 

nos festivais de cinema de Londres, Rotterdam e no 

Sundance Film Festival.

Este filme conta a vida do presidiário Michael Peter-

son (Tom Hardy): considerado um dos detentos mais 

caros de toda a história do poder judiciário britâni-

co, ainda preso, e sem uma data prevista para o seu 

julgamento. Inúmeras foram as biografias publica-

das a seu respeito, além de editoriais e reportagens 

em tabloides sensacionalistas da impressa britânica, 

como o The Sun6. Mas Refn, em várias entrevistas, 

sobretudo à cedida ao portal Filmmaker Magazine, 

do IFP, o Independent Filmmaker Project7, afirma 

6  Out of control. The Sun. Disponível em: <https://goo.gl/Xvo-
HiC>. Acesso em: 02 mai. 2018; 

7  Entidade britânica que estabelece parcerias com a iniciativa 
privada para a produção de cinematográfica independente. IFP 

- Independent Filmmaker Project. Disponível em: <http://www.
ifp.org>. Acesso em: 02 mai. 2018;   

https://goo.gl/XvoHiC
https://goo.gl/XvoHiC
http://www.ifp.org
http://www.ifp.org
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nunca ter tido a intenção de realizar um filme bio-

gráfico sobre a vida de seu protagonista, e sim, ter 

como mote a transformação de Michael Peterson 

em Charles Bronson (DAWSON, 2009, tradução nos-

sa). Para Peterson, esse ator, protagonista de filmes 

como Desejo de Matar (Death Wish, 1974)8, era o 

seu alter ego.  

Vindo da classe média padrão britânica, apesar de 

sofrer bullying na escola, Peterson sempre soube 

se defender, mesmo que fisicamente, das agressões 

que sofrera. Tentou matar seu professor na escola, 

mas nunca fora considerado doente mental por sua 

família. Pelo contrário, tornou-se orgulho da sua 

mãe (Amanda Burton) quando arrumou seu primei-

ro emprego, como descascador de batatas, em uma 

lanchonete de fast-food. Lá conheceu Irene (Kelly 

8  Death Wish. IMDB – Internet Movie Database. Disponível em: 
<http://www.imdb.com/title/tt0071402>. Acesso em: 02 mai. 2018; 

Adams), sua esposa, com quem se casou e teve fi-

lhos. Trabalhando então na construção civil, ele vê 

como única forma de alçar a fama assaltar uma 

agência dos correios. Julgado e condenado ele entra 

para a vida penitenciária, e nela passa a construir 

sua trajetória.

Entre colônias penais e clínicas psiquiátricas, ele 

atingiu longos períodos de internações, chegando 

ao marco de trinta e quatro anos de detenção di-

reta, dos quais destes, trinta anos fora isolado, em 

uma solitária. Não há uma justificativa clara sobre a 

origem de seu comportamento, os distúrbios men-

tais sempre o afetaram. Fato é que entre tantas re-

beliões e homicídios cometidos enquanto detento, 

tamanho foi o prejuízo causado que ele conseguiu 

um falso atestado de sanidade mental vindo da cor-

te britânica. Livre, Bronson investe em sua carreira 

de lutador, com o apoio de Paul Daniels (Matt King), 

seu colega de prisão. Carreira esta que logo vem 

http://www.imdb.com/title/tt0071402
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abaixo, quando Bronson apaixona-se por Alison (Juliet Oldfield), uma 

garota de programa que trabalha para o seu tio Jack (Hugh Ross), um 

cafetão. Bronson decide assaltar uma joalheria para roubar um par de 

alianças e pedir Alison em casamento. Mas é preso, e novamente conde-

nado pela justiça. Novamente na cadeia, ele envereda pela carreira das 

artes plásticas, onde desde então permanece detido9.

Ao traçarmos recortes detalhados sobre esta narrativa, aqui resumida, 

podemos então, constatar aspectos peculiares na adaptação de seu ro-

teiro. Dentro do mais gumbrechtiano dos cenários, Refn trabalha com 

a produção de presença. Bronson, o alter ego de Michael Peterson, ex-

plora a funcionalidade da memória. Ele presentifica o passado com ta-

manha pungência, e com um ponto de vista próprio, que pode ser pro-

movido à autarquia de personagem, e não, um recurso narrativo de sua 

trama. Bronson, ora sozinho com a câmera, ora em um palco, em várias 

performances musicais, atua em uma esfera atemporal paralela, não jul-

gadora de sua moral, mas tão presente quanto o tempo diegético de sua 

personagem.

9  Inúmeros são os casos que ainda o fazem retornar à mídia: como outras trocas de 
nome que fizera, como os seus casamentos e divórcios com mulheres que conhecera 
em dias de visita íntima, suas conversões religiosas, livros publicados, causas ambientais 
defendidas, além de pedidos bizarros em outras tentativas de rebelião, como bonecas 
infláveis e outras marcas de chá para suas refeições;   
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Refn não prioriza uma definição cronológica, ou his-

toriográfica, em sua trama10. Apenas no momento 

em que Bronson comete seu primeiro assalto, sabe-

mos que a narrativa se encontra em 1974. Em se-

guida, entre idas e vindas temporais, a trama opta 

por mais mostrar o conflito do que lhe propor uma 

solução, ou determinar a sua época. A trama não 

envelhece, ou rejuvenesce suas personagens, man-

tém-nas estagnadas e circundadas por elementos 

de outras datas, e de outras áreas. A música (grifo 

nosso) no filme pode ser considerada como exemplo 

deste princípio.

Refn vai do Clássico ao Eletrônico, na coletânea de 

músicas11 que compõem a trilha sonora12 de seu fil-

me. São canções que partem de antes, passam du-

10  Op. cit. p.5;

11  Bronson Soundtrack. Spotify. Disponível em: <https://goo.
gl/z2rK3q>. Acesso em: 02 mai. 2018; 

12  Bronson (Original Motion Picture Soundtrack). iTunes. Dis-
ponível em: <https://goo.gl/skq2Kx>. Acesso em: 02 mai. 2018; 

rante, e vão após a década de setenta, incluindo 

composições de Strauss, Wagner, Verdi, New Order, 

The Walker Brothers, Pet Shop Boys e Glass Candy. 

São canções ora diegéticas, ora extra-diegéticas, que 

têm uma funcionalidade narrativa, uma delas, em 

especial, Superstar, de Eva Abraham e Peter Radcliff, 

composta especialmente para o filme.

No palco, Michael Peterson, no êxtase de seu alter 

ego13, em busca de sua fama, dubla esta música e 

exibe trechos documentais de uma das rebeliões 

mais graves que ele comandara no Hospital Psiquiá-

trico de Broadmoor, em Londres. Em um ímpeto 

metalinguístico o filme presentifica e denuncia a 

história de seu protagonista, além da incapacidade 

britânica em lidar com a situação, mais de quarenta 

anos após o ocorrido. Há uma espécie de estagna-

ção, uma incapacidade de agir diante dos fatos, do 

acúmulo de elementos que ocorre sobre um único 

13  Op. cit. p. 5; 

https://goo.gl/z2rK3q
https://goo.gl/z2rK3q
https://goo.gl/skq2Kx
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ser, sobre uma única superfície. O acúmulo de elementos no mesmo pla-

no, sobre a mesma imagem, ganha mais força ainda ao trazer a perso-

nagem de Tom Hardy, interpretando Bronson, maquiado como o cantor 

David Bowie, e amparado por elementos queer, como unhas postiças, 

batom e glitter.

FIGURA UM A METALINGUAGEM, O TEMPO PRESENTE E O QUEER EM SUPERSTAR
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Um outro momento no filme, em que ocorre uma 

situação semelhante, é quando Bronson tortura 

Phil (James Lance), professor de educação artística 

que deseja lucrar às custas de seu potencial artísti-

co. Bronson o mantém como refém, não quer burlar 

normas da instituição, apenas precisa das condições 

ideais de tempo e espaço para criar. A imagem de 

sua obra passa a ser mais importante que sua per-

sona, ou seu alter ego. Tanto que ele tira a roupa 

e pinta seu corpo de preto, para então, começar a 

pintar e esculpir sobre o corpo de Phil. A polícia co-

labora e atende seus desejos: ao negociar a liberta-

ção de seu professor, ele exige música clássica para 

o seu processo de criação. Os policiais trazem caixas 

de som que tocam a ópera Lakmé (1883), de Léo De-

libes. Bronson termina sua obra14, liberta Phil, e mais 

uma vez entrega-se aos policiais. 

14  Com traços que remetem ao surrealismo de René Magritte;

FIGURA dOIS

BRONSON, PHIL E AS RELAÇÕES EM CENA 

COM A MÚSICA CLÁSSICA E AS ARTES PLÁSTICAS
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Considerando ainda a questão da cronologia, como 

dito anteriormente, há um único momento no fil-

me em que a narrativa aponta ter como seu tempo 

diegético a década de setenta15. Sobre este aspecto 

é visível como a atemporalidade da música aplicada 

em diversas cenas, torna o impacto crítico do filme 

ainda mais assertivo. Na ocasião em que Bronson é 

liberado pelo seu falso atestado de sanidade mental, 

a performatividade retorna a conduzir a narrativa, 

sendo desta vez, ainda mais enfatizada pela música. 

Entre ações ritmadas e coreografadas, a persona-

gem em silêncio (grifo nosso) despede-se de todos 

os guardas da cadeia, veste-se de terno e gravata, 

como quem dali fosse para um novo mundo, tra-

balhar em uma nova ordem: o capitalismo. Ainda 

que posteriormente, ele percebesse que estas não 

seriam suas condições ideais de sobrevivência. Não 

obstante, a música que demarca toda a extensão 

dessas sequências é uma versão remixada em 2015 

de Your Silent Face, gravada originalmente pela 

banda inglesa New Order, em 1983. 

15  Op. cit. p.6; 

FIGURA TRêS

O SILÊNCIO DE BRONSON E A REMIXAGEM

DE YOUR SILENT FACE, DO GRUPO NEW ORDER
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Neste artigo, constatamos assim, que quando nos 

deparamos com denominadores comuns entre a 

ficção escrita e o cinema, colhemos, para este, con-

teúdos interdisciplinares que podem contribuir com 

seus estudos. A teoria do audiovisual pede cada vez 

mais este diálogo omnidirecional. O cinema, en-

quanto não se adequar a esta conjuntura contem-

porânea, sobretudo, no campo da adaptação literá-

ria em seu enredo, abre espaço para a crítica impor 

um discurso qualitativo sobre o filme e sua fidelida-

de ao seu discurso de origem. 
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O CÉU RELUZENTE E RESSOANTE
O brega de Hermila

resumo

Partindo de duas sequências específicas do filme O Céu de Suely 

(Karim Aïnouz, 2006) analisaremos de que maneira o uso da canção 

brega constrói o universo da protagonista. Para isso, nos propomos a 

refletir sobre o que é a música brega e as suas principais características 

históricas e estéticas. Tratando-se de uma música amplamente 

consumida no país buscamos mapear os caminhos que as canções fazem 

pela cultura e pelo mercado, como se inserem na narrativa e quais 

significados podem ser extraídos do diálogo entre essas canções e o 

existir de Hermila.
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A presente comunicação é parte da dissertação de mestrado intitulada 

“Trajetórias femininas musicadas pelo brega: Análise dos filmes O Céu 

de Suely (2006) de Karim Aïnouz e Amor, Plástico e Barulho (2015) de 

Renata Pinheiro”, atualmente em fase de desenvolvimento. Neste recor-

te iremos abordar o início das investigações acerca do diálogo que se 

estabelece entre o uso das canções bregas e o universo da protagonista 

Hermila, em O Céu de Suely.

O filme dirigido por Karim Aïnouz e lançado em 2006, acompanha a tra-

jetória de Hermila, mãe jovem, com 21 anos, e seu filho Mateuzinho. Ao 

regressar de São Paulo para a cidade natal Iguatu, no interior cearense, 

Hermila encontra-se com a avó e a tia e alimenta perspectivas positivas 

de vida futura que se materializariam com a chegada do companheiro, 

Mateus, que ficou em São Paulo para finalizar pendências na capital. A 

ideia do casal é abrir uma barraca de cd's e dvd's de filmes e jogos no 

mercado principal da cidade. Enquanto o garoto não chega, Hermila vai 

se virando com a venda de rifas de whisky, curte os bailes bregas no 

posto de gasolina da cidade com sua tia e uma nova amiga, Georgina, e 

acaba reencontrando João, uma paquera antiga. 

Hermila vai mantendo contato com o namorado através de ligações 

nos orelhões da cidade até o dia em que percebe que o garoto sumiu: 

mudou de endereço, não avisou e nem deixou recado ou novo contato. 
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Hermila e o filho foram abandonados. A partir des-

se momento, Iguatu vai ficando pequena para a 

personagem. Hermila sofre na sua introspecção, em 

meio aos carros que lava no posto de gasolina. Se 

envolve com João e continua acompanhando Geor-

gina nas saídas noturnas. Vai até a rodoviária e per-

gunta quanto é a passagem pro lugar mais longe 

dali. As inquietações começam a ganhar peso no 

correr dos dias. Hermila sonda os valores cobrados 

por Georgina na prostituição até criar sua própria 

rifa, ponto alto da narrativa. Adota o nome de Suely 

e começa a vender “Uma noite no Paraíso”, uma 

rifa de si mesma, na qual dormirá com o vencedor. 

A iniciativa causa o maior reboliço na cidade, os ho-

mens compram a rifa, as mulheres se sentem extre-

mamente incomodadas, como a cena da vendedora, 

que ameaça Hermila no fundo da loja de roupas. A 

avó também se sente ferida, chegando a agredir e 

expulsar a personagem de casa, refletindo todos os 

estigmas de uma sociedade. 

Hermila segue firme com a sua ideia, chega a dizer 

que ao “trepar” apenas com um cara, isso não faz 

dela uma “puta”, como todos dizem. Ela se afasta 

de João, acaba voltando para a casa da avó com a 

ajuda de sua tia e anuncia nova partida: dessa vez, 

para Porto Alegre. A avó pede que deixe o filho e 

ela assente. Chega o dia de cumprir com o prome-

tido pela rifa, Hermila encontra-se com o vencedor 

perto do motel. 

O filme termina como começou, com planos de Her-

mila dentro do ônibus. João aparece de moto na ja-

nela de Hermila, seguindo o veículo. No plano final, 

aberto, o céu azul, a estrada e a placa que diz: Aqui 

começa a saudade de Iguatu. O ônibus e João de-

saparecem do horizonte mas, logo vislumbramos a 

moto retornando, João está sozinho. Sobem os cré-

ditos no fundo azul, azul da cor do céu. 
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A trilha musical do filme é composta por dez can-

ções, sete delas se relacionam com a música brega 

e suas vertentes contemporâneas. De acordo com o 

historiador Paulo César Araújo, em seu livro Eu não 

sou cachorro não, o termo “brega” surgiu no início 

dos anos 1980 para designar um tipo de música ro-

mântica, produzida e consumida pelas classes popu-

lares e de baixa renda, que começou a fazer sucesso 

na esteira da Jovem Guarda. Até os anos 80, a ex-

pressão utilizada era a palavra cafona.

Samuel Araújo (1988, p. 52) aponta o lançamen-

to do LP Brega Chique, Chique brega, do músico 

Eduardo Dusek, em 1984, como o marco para o iní-

cio das discussões públicas a respeito do “brega phe-

nomenon”. Para Dusek, brega, em termos musicais, 

se referia à musica periférica, destinada às grandes 

massas do interior. No entanto, a palavra também 

carregava um significado social, utilizada em tom 

depreciativo, no Rio de Janeiro, para se referir às 

trabalhadoras domésticas. (ARAÚJO, 1988, p.52) Se-

gundo o autor, ao termo também estão comumente 

associadas a ideia de qualquer coisa vulgar, datada 

e kitsch e foi o conteúdo extremamente precon-

ceituoso da palavra brega que gerou suas amplas 

derivações.

Outros pesquisadores também definem o brega a 

partir de seus usos e origens gramaticais. Guerreiro 

do Amaral, por exemplo, aponta que o brega deriva 

do substantivo “xumberga”, que significa bebedeira, 

e que foi esse substantivo que deu origem ao adjeti-

vo “xumbrega” que quer dizer pessoa ou objeto de 

aspecto ruim. (AMARAL, 2011, p.119)



III JORNADA INTERDISCIPLINAR DE SOM E MÚSICA NO AUDIOVISUAL

Os caminhos para se entender o brega são muitos, 

mas, nas palavras de Araújo, há um “denominador 

comum” em todas essas possibilidades e perspectivas:

Considered as a whole, the several meanings of 

brega reveal a multi-farious universe which has as 

a common denominator its deprecation, usually ac-

cording to prejudicious value judgments. Quite cohe-

rently, prejudice, mobility, and discrimination are 

also significant aspects in the trajectories of brega 

exponents1. (ARAÚJO, 1988,p. 55)

A fim de nos aproximarmos ainda mais deste univer-

so multifacetado destacamos, então, duas funções 

frequentemente atribuídas à palavra brega e que, de 

certa forma, apareceram já nesta primeira aproxima-

ção: a flutuação entre substantivo e adjetivo. Como 

1  Considerado como um todo, os poucos significados do bre-
ga revelam um universo multifacetado que tem como denomi-
nador comum a sua depreciação, geralmente de acordo com jul-
gamentos preconceituosos. Quase coerentemente, preconceito, 
mobilidade e discriminação são também aspectos significantes 
das trajetórias dos expoentes bregas. (tradução livre da autora)

substantivo, o seu uso designa e dá nome ao gênero 

musical romântico, ligado à música popular brasileira. 

Como adjetivo, refere-se ao que o pesquisador Rafael 

Andrade chamou de categoria estética, constituída 

por elementos que vão além da musicalidade. Por-

tanto, pode definir e atribuir valores à um modo de 

vestir, falar e se comportar. De acordo com Andrade,

Esta categoria é carregada de muito afeto, por quem 

a utiliza. Não há indiferença quando é utilizada. Há 

tensão. Esta categoria estética pode ser tanto asso-

ciada, por um lado - e na maioria das vezes, a um 

comportamento de gosto duvidoso, ultrapassado e 

menor, podendo ser substituída por “cafona”, “kits-

ch” ou “démodé”; quanto pode ser associada a um 

gosto autêntico, interessante, bem humorado e, 

atualmente, até “cult”. (ANDRADE, 2018, p. 13) 
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Logo se percebe que não se trata de um universo - ou fenômeno, como 

chamou Araújo (1988) - estável e fechado, que pode ser definido sem pro-

blematizações surgirem a mente. Pelo contrário, enquanto gênero musi-

cal apresenta uma variedade imensa de artistas e movimentos contrastan-

tes, que incorporam desde canções opereta de Vicente Celestino, nos anos 

1930 até os/as MC's do brega funk, como MC Loma ou MC Tróia. Enquan-

to adjetivo aciona também questões ligadas à juízo de valores e ao gosto, 

o que é considerado brega para um, pode não ser para outro, evidencian-

do, assim, a complexidade e as controvérsias que o termo carrega.

O interesse do meio acadêmico pela música brega é relativamente re-

cente. A quantidade de pesquisadores e trabalhos que a exploram ainda 

é pequena se comparada à quantia de estudos sobre gêneros musicais 

canônicos, como o samba e a bossa nova. Ainda assim há diferentes for-

mas de tratar este universo musical. No livro Eu não sou cachorro, não 

Araújo (2002) dá bastante atenção à geração de músicos da década de 

1960 e 1970, anos marcados pelo declínio da Jovem Guarda e pela instau-

ração da Ditadura Militar no Brasil. Ele organiza essa geração de artistas 

cafonas em categorias que se relacionam com o ritmo musical explora-

do, que eram basicamente três: bolero, samba e a balada. Do primeiro 

grupo fazem parte nomes como Waldick Soriano, Nelson Ned, Lindomar 

Castilho e Claudia Barroso, que trabalhavam com o bolero, gênero espa-

nhol bastante difundido nas rádios nas décadas anteriores. É de Waldick 
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o famoso bolero, que inclusive dá nome ao livro de 

Araújo, “Eu não sou cachorro, não” cujo refrão diz: 

“eu não sou cachorro, não/ pra viver tão humilhado/ 

eu não sou cachorro, não/ para ser tão desprezado”. 

O segundo grupo ficou marcado por versos como 

“Aquele lencinho que você deixou/ É um pedacinho 

da saudade que ficou” do samba de Luiz Ayrão ou 

os famosos “Mas chegou o carnaval/ E ela não des-

filou/ Eu chorei na avenida, eu chorei/ Não pensei 

que mentia a cabrocha, que eu tanto amei” do sam-

ba Retalhos de Cetim, de Benito di Paula. Ambos os 

compositores são cariocas e juntamente com Wan-

do (que a partir de 1978 vai migrar para as baladas) 

compõem os principais nomes, elencados por Araú-

jo, deste grupo, chamado também, de maneira pe-

jorativa, como “samba-jóia”. 

O terceiro grupo engloba a maior parte destes can-

tores populares e se expressa através de baladas. 

Fazem parte da playlist os/as artistas Paulo Sérgio, 

Agnaldo Timóteo, Odair José, Evaldo Braga, Diana, 

entre outros. De acordo com o autor, esse grupo fi-

cou conhecido como os sucessores do estilo român-

tico consagrado por Roberto Carlos e pela Jovem 

Guarda, na década de 60. Araújo chega a defender, 

inclusive, que foi Paulo Sérgio quem retrabalhou a 

balada da Jovem Guarda, que já apresentava sinais 

de declínio, e possibilitou que todos os outros artis-

tas pudessem ir ganhando espaço. Por esse motivo 

ele acaba definindo os artistas bregas como os que 

“fizeram sucesso na esteira da Jovem Guarda”. 

Sobre essa relação com o movimento personificado, 

principalmente, na figura de Roberto Carlos, a pes-

quisadora Adriana Mattos mostra como existiu, de 

fato, um diálogo entre a Jovem Guarda e essa gera-

ção de cafonas do início da década de 70.
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É interessante notar ainda que vários cantores atual-

mente considerados bregas tiveram algum tipo de 

diálogo com a Jovem Guarda - como é o caso, por 

exemplo, do cantor Agnaldo Timóteo, que em 1967 

recebeu de presente do principal ícone da Jovem 

Guarda, Roberto Carlos, a canção Meu Grito, o que 

ajudou a consagrá-lo em todo o território nacional. 

O cantor Reginaldo Rossi foi líder dos The Silver Jets, 

chegando a participar de alguns programas da Jovem 

Guarda, antes de seguir carreira solo e se auto intitular 

de “Rei do Brega”. A cantora Kátia teve Roberto Car-

los como seu padrinho artístico. (MATTOS, 2011, p.18)

De acordo com a pesquisadora, a Jovem Guarda 

semeou tendências tanto no cotidiano dos jovens, 

através de gírias, vestimentas, modos de se com-

portar e pensar, quanto talentos que surgiram nas 

cenas musicais, dentre elas, a própria música brega. 

Além de compartilharem influências, estilos musicais 

e temáticas em comum, a música da Jovem Guarda 

e a música brega foram, e ainda são em alguns es-

paços, consideradas como alienadas, de baixo valor 

artístico e de mau gosto. 

Já a abordagem do pesquisador Tony Leão Costa 

(2011), embora também separe a música brega em 

três gerações, tenta levar em consideração o mo-

mento histórico e, com isso, possibilita que mais no-

mes apareçam na sua abordagem. A primeira gera-

ção, segundo ele, foi a que fez contraponto à Bossa 

Nova, no fim dos anos 50 e início dos 60, exploran-

do, sobretudo, o bolero. Alguns nomes destacados 

são: Anísio Silva, Orlando Dias, Silvinho e Adílson 

Ramos. A segunda geração apareceu no fim dos 

anos 60, quando a Jovem Guarda entrou em crise. 

Esta geração abarca os nomes e os anos estudados 

por Araújo (2002) e o terceiro grupo aparece por 

volta de 1977 e se mantém nas paradas de sucesso 

até início dos anos 80. Alguns nomes desta geração 

são: Sidney Magal, Agepê, Amado Batista, Peninha, 

Gilliard, Carlos Alexandre e Jane & Herondy. 
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Frenette (apud Amaral, 2011) chega a ampliar ainda mais o espectro bre-

ga indicando canções dos anos 30 como precursoras do brega, considera-

das por ele como “estilo musical trágico”. O estilo teria se constituído a 

partir das canções opereta de Vicente Celestino, e “mais tarde, à estética 

de vale de lágrimas se somariam os elementos do samba-canção e do 

bolero, assim como influências de letras e arranjos da Jovem Guarda”. 

(AMARAL, 2011, p.119) 

Segundo Fernando Fontanella, a música brega experimentou grande 

sucesso até início dos anos 90, momento em que passou a sucumbir às 

classificações negativas e pejorativas e foi perdendo espaço no merca-

do musical. Nessa época, ritmos dançantes surgiram no nordeste do país, 

lançando modas temporárias, como a do axé e da lambada. De acordo 

com o autor, essas músicas mesclavam influências que passavam pelas 

temáticas românticas do brega, o humor de duplo sentido dos forrós, 

os ritmos dançantes caribenhos e arranjos musicais com instrumentos tí-

picos do rock (como a guitarra elétrica e o teclado). Aos poucos, essas 

modas dançantes também foram perdendo espaço no cenário musical, 

forçando os músicos a encontrarem espaços alternativos para seguirem 

produzindo. Portanto, “esses artistas continuaram produzindo, assimi-

lando as influências novas que chegavam e mantendo um público signi-

ficativo nas periferias.” (FONTANELLA, 2005, p.22)
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É neste contexto de efervescência produtiva e cria-

tiva que o brega ressurge, sendo chamado de Bre-

ga Pop. Segundo Fontanella, o termo Brega Pop foi 

adotado, primeiro, na cidade de Belém, para definir 

essa nova onda comercial do brega, palco de artis-

tas de grande projeção regional e nacional, como 

a banda Calypso. Ao conquistar o gosto de grandes 

públicos populares, bem como se adaptar aos es-

quemas baratos de produção e distribuição, o Bre-

ga Pop passa a atravessar as fronteiras dos estados 

próximos, popularizando-se no norte e nordeste. O 

sucesso acaba impulsionando e estimulando músicos 

do Recife que, por ter um mercado e cadeia de pro-

dução musical maiores e mais estruturados, torna-se 

ponto de referência para as bandas bregas de toda 

a região. O impacto gerado pelas bandas paraenses 

na capital pernambucana foi crucial para consolidar 

o estilo de apresentação, marcado por recursos co-

muns aos shows pop, como a iluminação e figurinos. 

(FONTANELLA, 2005)

Além de incorporar as influências musicais das mo-

das dançantes da década de 1990, as batidas ace-

leradas e carregar um rótulo positivo, o Brega Pop 

se difere do "brega tradicional" ao incluir a dança. 

Como escreveu Fontanella,

Nas suas formas, o Brega Pop difere da música cafona 

tradicional de diversas maneiras. Em primeiro lugar 

está o papel central da dança, essencialmente para ser 

executada por casais (…) Para criar o efeito desejado 

de uma música dançante e sensual, os músicos abu-

sam em seus arranjos de formas provenientes dos rit-

mos caribenhos e do forró. (FONTANELLA, 2005, p. 24)

Portanto, a presença de dançarinos, geralmente 

vestindo roupas chamativas, que destacam partes 

do corpo, as coreografias cheias de gestos extrava-

gantes e intensos, frequentemente com conotação 

sexual e as temáticas, que embora românticas tam-

bém são marcadas pelo apelo erótico explícito, são 

marcas importantes que diferenciam o Brega Pop da 

música brega que circulou até fins dos anos 80. 
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Como já mencionado, o universo brega apresenta 

uma variedade imensa de artistas e ritmos musicais, 

no entanto existem padrões estéticos comuns que 

"se revelam nos temas, no vestuário, nos gestuais, 

nas formas de cantar que podem ser identificados." 

(FACINA, 2011, p.7) Destacamos como alguns desses 

padrões a recorrência de temáticas românticas e/ou 

sexuais, a origem da maioria das/dos artistas, que 

vem da classe trabalhadora ou classe média baixa, e 

o excesso, materializado tanto na performance das/

dos artistas, na melodia das canções e na visualidade. 

Dentre esses aspectos nos concentraremos no excesso.

Em seu artigo Música romântica, indústria fonográ-

fica e crítica musical no Brasil dos anos 1970 Silvia 

Cardoso, refletindo sobre as temáticas e caracte-

rísticas da música brega desta época, escreve: “As 

melodias que esbanjam excesso e exagero e as per-

formances de voz marcantes dos intérpretes dão 

à música romântica um forte sabor melodramáti-

co.” (CARDOSO, 2011, p. 26) É possível identificar 

grandes relações entre a música brega e o gênero 

melodrama. Essa proximidade pode ser pensada 

através do conceito imaginação melodramática, de 

Peter Brooks e da expressão matriz cultural, de Jesús 

Martín-Barbero.

Em seu livro, que leva o mesmo nome do conceito, 

Brooks (1995) se debruça em torno do modo me-

lodramático, enxergando o melodrama mais como 

uma constante da imaginação que atravessa a mo-

dernidade do que apenas como gênero narrativo. 

A imaginação melodramática diz respeito a manei-

ras de perceber o mundo, ligado a experiência da 

modernidade ocidental. Um mundo novo e incerto, 

marcado pela “ampliação da produção e do merca-

do consumidor, a crescente urbanização, a reprodu-

tibilidade técnica” (p. 93) e que já não conta com 

instâncias centralizadoras, como a Igreja ou a Mo-

narquia, para gerenciar –moralmente – a esfera pú-

blica e privada da vida das pessoas. 
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Essa noção de imaginação estaria ligada também ao contexto da Revo-

lução Francesa, espécie de marco gerador de uma nova organização so-

cial, onde os imperativos éticos passam a ser questionados e a busca por 

uma verdade passa a ser preocupação constante (BROOKS, 1995). Assim, 

a transição de um mundo medieval ao laico acaba gerando necessida-

des de ressacralização, certa ansiedade por encontrar, legitimar e provar 

uma instância moral, diluída pela modernidade. Essa ansiedade que nos 

atravessa vai ser tratada, como aponta a pesquisadora Mariana Baltar, 

através da pedagogia das sensações que, por um lado, se constitui en-

quanto ensinamento, privilegiando “o envolvimento sensório-sentime-

nal” (BALTAR, 2007, p. 91) e por outro, um engajamento emocional que 

busca domesticar o lugar das sensações e sentimentos. 

É a partir dessa instabilidade, provocada por transformações sociais ra-

dicais que marcaram a transição entre os séculos XVII e XVIII, que vão se 

consolidando características que formam a base da imaginação melodra-

mática e que serão assimiladas também pelo gênero melodrama, como 

uma resposta a esse novo contexto social. 
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A institucionalização do gênero melodrama dialoga 

também com o que Martín-Barbero (2007) vai chamar 

de matriz cultural popular que, constituída por narra-

tivas populares de diferentes formatos, desde os es-

petáculos de feira, a pantomina e o circo até a litera-

tura de cordel e os folhetins, tem como denominador 

comum justamente o excesso. Como escreveu Baltar:

O melodrama não é a única narrativa pautada na ma-

triz popular do excesso. Ao lado dele, podemos en-

contrar o grotesco, o terror, o fantástico, o erótico. Pa-

rece-me igualmente importante olhar permanências 

entre estes repertórios narrativos e não apenas mar-

car distinções. As recorrências estratégicas os alinham 

à mesma matriz cultural, como indica a expressão de 

Martin-Barbero (2001), que nestes casos se organizam 

em torno do excesso como estratégico para um pro-

cesso amplo de pedagogização através da ativação 

de um universo e um saber sensório-sentimental. Tais 

questões estão fortemente relacionadas à noção de 

imaginação melodramática, pois, como imaginação, 

ela é atravessada, e, poderia dizer, quase derivada 

dessa matriz cultural popular. (BALTAR, 2007, p. 92)

A música brega também se conecta a essa matriz cul-

tural popular pautada no excesso. Ele vai aparecer 

em níveis e em elementos diferentes, não há uma 

uniformidade. Há casos em que o excesso está pre-

sente em todas as instâncias (melodia, performance, 

visual, efeitos sonoros) e há outros em que o perce-

bemos apenas nas letras ou na forma de cantar.

Em relação às letras, as quais criam narrativas exage-

radas, frequentemente flutuando entre os extremos, 

já que ou evocam a ideia das relações amorosas 

como a coisa mais importante na vida, o único ca-

minho pra se alcançar a felicidade ou, no outro lado 

da balança, colocam o fim dessas mesmas relações 

como o "fim do mundo", causa de sofrimento cons-

tante. Também são construídas entre a ingenuidade 

"pura" ou a explicitação das condutas sexuais (o pró-

prio ato sexual ou traições). O próprio fato das rela-

ções amorosas e sexuais serem objeto das temáticas, 

reiteradas de diferentes formas ao longo de todos 

esses anos, faz a música brega parecer, num exercí-

cio imaginativo, uma pessoa exagerada. 
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O excesso também pode se materializar nas perfor-

mances que, através do corpo e dos gestos, drama-

tizam ou teatralizam os sentimentos e as sensações. 

As expressões faciais flertando com a sedução ou a 

exarcebação do sofrimento, as mãos que vão até o 

peito e acompanham o cantar com olhos fechados 

são algumas das recorrências gestuais. Também há 

a questão das coreografias dos bailarinos, que en-

cenam atos sexuais explícitos e gestos “intensos”, 

cheios de giros, saltos e jogadas de cabelo, reiteran-

do a atmosfera de sexualidade e paixão construída 

pelas próprias temáticas das canções. 

A forma de cantar também pode carregar certo 

exagero: os gritos, a voz “arranhada”, que parece 

vir do fundo do peito, as vibrações que se prolon-

gam, tudo para garantir que não haja dúvidas sobre 

os sentimentos vividos pelos artistas. Muitas vezes 

somam-se à voz das e dos cantores efeitos de áu-

dio, como reverberações, ecos e batidas eletrônicas 

“explosivas”. 

Na camada visual também podemos notar um exces-

so de elementos. A quantidade de brilhos, lantejou-

las, penas, objetos plásticos, cores e texturas é sem-

pre muito grande. Os cenários de uma grande parte 

dos shows são marcados por uma iluminação colo-

rida, muitos focos de luz, que piscam, alternando o 

padrão rítmico a todo instante e contam até com 

chuva de papel na platéia, tornando o espetáculo 

algo grandioso. Alguns ícones ilustram esse exagero 

visual, caso, por exemplo, do cantor Falcão. Quem 

é que não se lembra do seu figurino combinando o 

girassol à uma infinidade de cores, adereços, estam-

pas e texturas?

Pensando o excesso e os traços melodramáticos no 

contexto do filme, além de percebê-los nas próprias 

canções e performances musicais, Karim Aïnouz, em 

entrevista ao programa Discoreografia, explicita a 

vontade, na época, de trabalhar o melodrama e diz 

que para ele “o lugar do relato não é o naturalista, 

é um relato exagerado, muito maior.”
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OUVINDO O FILME

A trilha musical do filme é composta por nove canções pré-existentes ao 

filme. São elas: Tudo que eu tenho - Diana, Blá blá blá, Coração, Não vou 

mais chorar e Tontos e Loucos, todas da banda Aviões do Forró, Some-

body told me – DJ Lawrence, Gemendo – Gaby Amarantos, Muito mais 

– Gabriel Thomaz (Autoramas) e Dois – Lairton e seus Teclados. 

A cantora Diana fez muito sucesso na década de 70, um entre poucos no-

mes femininos do universo brega desta época. A banda Aviões do Forró, 

Gaby Amarantos e Lairton e seus Teclados podem ser classificados como 

Brega Pop, pois fazem parte da onda de renovação do brega e os ritmos 

explorados por eles (forró eletrônico e tecnobrega, respectivamente) são 

vertentes do Brega Pop. A seleção dessas canções na trilha musical fun-

ciona como recorte geográfico e temporal, portanto, além de ambienta-

rem a narrativa, dialogam com os aspectos históricos e mercadológicos 

explorados no início deste trabalho. Gabriel Thomaz é cantor na banda 

de rock brasileiro Autoramas e o DJ Lawrence é alemão e trabalha com 

ritmos eletrônicos, como o house e minimal tecno. Para este trabalho, 

vamos analisar duas músicas que aparecem em momentos bastante dife-

rentes do filme e nos aportar de paradigmas colocados por dois teóricos 

dessa área de estudos, Anahid Kassabian e Jeff Smith. Ambos, de manei-

ra sucinta, clamam por uma análise musical além filme, que leve em con-
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sideração a interação música-mercado, uma vez que 

a música é um produto cultural, presente na vida 

das pessoas e nas circulações mercadológicas. Não 

só entender os efeitos da música dentro das narrati-

vas fílmicas, mas também que mecanismos e estraté-

gias são utilizadas em sua composição e que cama-

das de significados são agregadas ao filme a partir 

dos caminhos que ela faz antes, durante e após o 

encontro com o cinema. 

Lançada em 1972, no álbum Diana, Tudo que eu te-

nho é a canção que abre o filme, que inicia com pla-

nos em super8 de Hermila caminhando pela areia. 

Ela veste uma blusa azul celeste que combina com o 

azul do céu ensolarado. Não ouvimos nada até sua 

voz romper o silêncio. Ela conta: “eu fiquei grávi-

da num domingo de manhã, tinha um cobertor azul 

de lã escura, Mateus me pegou pelo braço e disse 

que me fazia a pessoa mais feliz do mundo, me deu 

um cd gravado com todas as músicas que eu mais 

gostava, ele disse que queria casar comigo ou en-

tão morrer afogado.” Durante a narração, ela come-

ça a correr, está sempre dando risadas, um homem 

entra em quadro, correndo atrás da personagem, a 

câmera também começa a correr em direção ao ca-

sal, mas sem muita preocupação em enquadrar os 

dois o tempo todo. Ele a alcança e a pega pelo qua-

dril, eles começam a rodar, estão sorrindo, a câmera 

acompanha os movimentos, se aproximando e afas-

tando do casal. Ao terminar de falar, a canção Tudo 

que eu tenho começa a tocar. Enquanto ouvimos 

os versos “Que bom seria ter/ seu amor outra vez/ 

você me fez sonhar/ trouxe a fé que eu perdi/ e nem 

eu mesma sei porque/ eu só quero amar você/ tudo 

que eu tenho meu bem é você/ sem seu carinho eu 

não sei viver/ volte logo meu amor/ volte logo meu 

amor” cantados por Diana, ele a abraça por trás, o 

rosto do garoto quase não aparece. A mulher vol-

ta-se de frente para o rapaz, a câmera acompanha 

tudo, ora enquadrando partes do corpo, ora enqua-

drando os rostos. Ela coloca seus braços em volta do 

pescoço de Mateus e joga seu corpo para trás, eles 

rodam de novo, a câmera gira em torno deles. Mui-

tos sorrisos. O próximo plano enquadra os pés e par-

te das pernas dela, os pés afundam na areia, ela ves-

te uma sandália laranja. A câmera vai subindo até 
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chegar ao seu rosto, novamente em perfil. Ela puxa 

a alça do soutien, que havia escorregado para baixo 

dos ombros, coloca as mãos na cabeça, trazendo a 

franja descolorida para trás, a expressão do seu ros-

to ao olhar pro menino é de alegria. A câmera corta 

mais uma vez, eles estão se beijando e se abraçando. 

Ela volta a correr, como se estivesse fugindo dele na 

brincadeira, o seu rosto está sempre em evidência. 

Mais uma vez assistimos ao casal rodopiando, sorrin-

do e se beijando até que a câmera dá uma volta em 

torno da mulher, se aproximando e se detendo no 

seu rosto. Ela segue sorrindo, a câmera vai se deslo-

cando para as costas dela até a sequência ser inter-

rompida e finalizar com o fade to white. 

A canção dialoga com a música popular e as suas es-

tratégias básicas de composição. De acordo com Jeff 

Smith (1998), dentre as estratégias, a presença de 

refrãos e ganchos são imprescindíveis pois, são sim-

ples e rápidos e chamam a atenção do ouvinte pela 

facilidade em serem memorizados. Além dessa ques-

tão, o autor destaca o uso de timbres pessoais como 

maneira de diferenciar e singularizar a performan-

ce de cantoras e cantores, também como estratégia 

para estimular a rápida identificação, afeto e con-

sumo. Em Tudo que eu tenho é possível identificar 

esses fatores, o refrão é repetido três vezes ao lon-

go da canção, de fácil memorização e não há como 

não reconhecer a voz de Diana, que ficou conhecida 

como a voz que emociona ou a cantora apaixonada 

do Brasil. 

Ao propor categorias mais amplas, que deem con-

ta das relações entre a música dos filmes e outras 

músicas ou elementos do filme, Anahid Kassabian 

organiza seu pensamento em dois “contínuos”, o 

histórico e o de atenção. O histórico é formado por 

três usos: citação, alusão e leitmotiv2. Para a análi-

se de Tudo que eu tenho, a citação é o que mais 

nos interessa. Termo emprestado da literatura, diz 

respeito a importação de canções ou textos musicais, 

em partes ou inteiros, para dentro da trilha musical 

(KASSABIAN, 2001, p.49) 

2  Temos originais em ordem de aparição: History continuum, 
attention continuum, quotation, allusion e leitmotiv.
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O Céu de Suely “cita” a canção de Diana que, por 

sua vez, é uma versão da canção Everything I Own, 

da banda de rock norte americana Bread. A original 

também foi lançada em 1972 no álbum Baby I'm-a 

Want You, quarto disco do grupo. Ao mapear o cami-

nho dentro da cultura, duas questões se sobressaltam. 

A primeira delas tem relação com um procedimento 

comum em alguns segmentos de música brasileira, 

dentre eles, o próprio brega e tecnobrega. É possível 

identificar versões em português de sucessos canta-

dos em língua inglesa desde o sertanejo de Leandro e 

Leonardo (É por você que canto, versão de The sound 

of silence – Simon and Garfunkel) até o forró eletrô-

nico da banda sergipana Calcinha Preta (Por que te 

amo?, versão de Pride – In the name of Love – U2). 

No tecnobrega, a cantora Gaby Amarantos ficou bas-

tante famosa pela sua versão Hoje eu tô solteira da 

canção Single Ladies, da cantora pop Beyoncé. Blá 

Blá Blá, segunda música da trilha musical, é a versão 

em português de Aviões do Forró para a canção Torn, 

da cantora australiana Natalia Imbruglia.

A segunda questão tem a ver com a escolha da can-

ção pelo diretor. Karim Aïnouz diz, na entrevista ao 

programa Discoreografia, que o que norteou a es-

colha das músicas foi o fato da equipe as ter ouvido 

durante a gravação do filme, nas praças de Iguatu, 

que possuem alto falantes das rádios. A escolha 

por Diana tem relação com a própria experiência 

do diretor, que ouviu muito essa canção na época, 

e também por questões ligadas à circulação do fil-

me. Ao se tratar de uma versão de uma canção que 

fez muito sucesso na época do lançamento, Karim, 

na mesma entrevista, justifica: “Uma canção que se 

comunicasse, pensando num filme que estivesse no 

mundo, não estivesse só no Brasil. Então, no começo, 

ter uma canção que fosse mundialmente conheci-

da, mas cantada de outro jeito. Essa coisa da sedu-

ção, de trazer o espectador pro filme, mesmo que 

ele não conheça aquele lugar, aquele contexto, mas 

que através da música ele vai conseguir ter acesso 

ao que ele vai ver.”
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Assim, ao trazer para o início de seu filme uma can-

ção que dialoga com as temáticas ouvidas de fato 

pelas pessoas que viviam em Iguatu e que tem suas 

estratégias de composição calcadas em um procedi-

mento que visa maior engajamento e memorização, 

já que são versões de sucessos internacionais, Karim 

traça um paralelo entre o universo brega e o merca-

do em si.

Inserida dentro da narrativa fílmica, Tudo que eu 

tenho também nos dá pistas para conhecer mais a 

personagem principal. Antes da canção surgir na se-

quência, Hermila fala do presente que recebeu do 

namorado: um cd com suas músicas prediletas. Tor-

na-se possível a inferência de que dentre as prefe-

ridas, Tudo que eu tenho estaria entra elas e as de-

mais seriam canções da região onde Hermila cresceu. 

Isso deixa transparecer marcas da personalidade de 

Hermila, uma moça jovem, de 21 anos, que largou 

tudo e foi embora com Mateus por paixão, como 

Hermila mesmo diz aos 8 minutos e 40 segundos do 

filme, “a maior paixão do mundo”. 

 

FIGURA UM HERMILA NO INÍCIO DA SEQUÊNCIA

FIGURA dOIS HERMILA E O MATEUS NA SEQUÊNCIA EM DESTAQUE
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A jovem nos é apresentada contando algo íntimo, 

que provocaria grandes transformações na sua vida: 

a gravidez. Hermila está feliz e apaixonada. O tom 

da sua voz também sugere alegria, empolgação e 

paixão. A câmera se movimenta de maneira livre, 

girando, aproximando-se e afastando-se do casal, 

lembrando um pouco as filmagens caseiras. Os sorri-

sos, a mão que ajeita o cabelo e a franja, os pés que 

afundam na areia, despreocupados, o olhar sempre 

buscando Mateus, sempre para fora, materializam, 

juntamente com a canção, uma atmosfera de amor 

e paixão. 

A canção, no início do filme, além de reforçar o gos-

to e a questão romântica na vida da jovem apaixo-

nada, destaca a importância do relacionamento e 

antecipa, sem o espectador perceber, a própria his-

tória. Os versos já têm como realidade a partida do 

ser amado, o desejo do eu lírico é de que ele volte, 

já que sem seu amor seria impossível viver, pontuan-

do o excesso da perspectiva de vida sem o ser ama-

do. Portanto, além de antever o que a Hermila vai 

viver - a partida do companheiro - a canção traz a 

dimensão melodramática do excesso para o filme e 

expressa o sentimento não dito pela personagem. 

Também como citação, no sentido que Kassabian dá 

ao termo, uma das vertentes da música eletrônica 

aparece no filme. A mistura de house e techno mini-

malista, Somebody Told Me, criada pelo alemão DJ 

Lawrence toca em três momentos da narrativa. Ba-

seada em trechos que se repetem ao longo dos sete 

minutos de música, vão se acrescentando variações 

de timbres, intensidade e ritmos. A melancolia, mar-

ca do DJ, toma corpo com o surgimento de cordas 

de longa duração e a suavidade de timbres agudos.
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Sozinha na rodoviária, esperando o ônibus de São 

Paulo chegar, percebe que o namorado não virá; an-

dando e bebendo pelas ruas com Georgina ou na 

beira da rodovia com João, onde procura o brinco 

que caiu; voltando do “paraíso” com o vencedor 

da rifa. Todos esses são os momentos que a música 

do DJ Lawrence ocupa a tela, costurando imagem 

e sentimentos, orientando o espectador na esfera 

do sensível. São momentos em que Hermila está so-

zinha, geralmente ocupando o quadro todo, ou se 

distraindo com a amiga e o paquera. 

Apesar da personagem não expressar a perda e os 

sonhos destruídos, a música faz da sua melancolia 

a de Hermila. Constrói essa camada de significa-

do e abre as brechas para que se interprete a be-

bida e o sexo como prováveis fugas da persona-

gem, desvios para atenuar a dor. A sequência que 

começa com Hermila e Georgina e termina com 

João é a que a música fica mais tempo em evidên-

cia, não há diálogos e a ouvimos por quase três 

minutos sem interrupções. A mudança de foco 

vai revelando Hermila e Georgina pelas ruas, que 

após saírem de um karaokê decidem seguir noite 

a dentro, estão dando risadas e bebendo. Somebo-

dy Told Me começa a tocar quando Hermila pega 

a garrafa de bebida, elas seguem andando pela 

rua mal iluminada. Pontos de luz totalmente des-

focadas ocupam a tela, o fundo é escuro e alguns 

dos pontos se movimentam, há o barulho de mo-

tos se movimentando, sugerindo ser uma rodovia. 

A música continua. Hermila aparece na beira de 

estrada, o céu está alaranjado pelo nascer do sol, 

ouvimos passarinhos. Ela está olhando para bai-

xo, procurando alguma coisa. O brinco no asfalto é 

mostrado, ela agacha para pegá-lo, coloca na ore-

lha. Nesse momento, em plano geral, vemos a per-

sonagem no lado esquerdo do quadro, a rodovia ao 

fundo, o sol e o céu colorido. Ela vem caminhando, 

a câmera se move acompanhando-a e se aproximan-

do do seu rosto, ouvimos o ruído de motor da moto 

até a imagem revelar João, Hermila logo sobe na 

garupa. Ela o abraça e ele dá a partida. Até esse mo-

mento, ouvimos as notas longas do instrumento que 
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se parece com um violino e a repetição constante 

de notas agudas, geradas eletronicamente. Quan-

do eles começam a andar, outro padrão de notas 

eletrônicas começa a se repetir em um ritmo mais 

veloz, a câmera acompanha o casal pela estrada, ve-

mos planos fechados dos dois rostos, Hermila deita 

sua cabeça nas costas de João. As cordas já desapa-

receram e a música encorpa totalmente a batida 

eletrônica. A câmera segue acompanhando a moto 

pela estrada, agora já com mais distância, até que 

eles aparecem  dentro de um quarto, Hermila está 

tirando o sutiã, fica com os seios à mostra, João está 

olhando para ela, chega mais perto, toca os seus 

seios, se aproxima do seu rosto, eles se olham, ele 

beija um dos seios. O trecho acelerado continua 

soando, mas as cordas voltam a sublinhar a música. 

A repetição das notas agudas do início se sobrepõe 

a essa mistura de sons até que há um corte seco na 

imagem e na música, eles estão deitados na cama, 

fazendo sexo, e só ouvimos os sons dos gemidos, 

respirações e o movimento dos corpos.

FIGURAS TRêS E qUATRO

FRAMES RETIRADOS DA SEQUÊNCIA EM DESTAQUE
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O contínuo de atenção, proposto por Kassabian 

(2001), vai justamente trabalhar a questão do ran-

ge de possibilidades disponíveis para se perceber a 

música e suas funções dentro de um filme. Apesar 

de acreditar que o foco de atenção vai variar de es-

pectador para espectador e que esse foco é mutável 

o tempo todo, ela destaca alguns elementos que fa-

zem a música ficar mais ou menos perceptível. Um 

deles tem a ver com a música ser o único som na 

cena ou quando não há grande competição entre 

a música e outros materiais sonoros ou visuais. É o 

caso dessa sequência descrita, como colocado, não 

há diálogos e os ruídos ambientes tem pouca força 

perto da música, que ocupa o plano sonoro pratica-

mente sozinha. O próprio volume e a característica 

da música, baseada em repetição de trechos, tam-

bém engajam a escuta. Portanto, essa é uma se-

quência que abre mais espaço para a música, mesmo 

que a atenção possa variar. 

E por que uma música estrangeira dentre tantas 

canções brasileiras na trilha musical? O fato dessa 

música destoar tanto do restante da trilha musical 

também nos fornece pistas para nos aproximarmos 

mais de Hermila. Como a única música estrangeira, 

é como se Hermila se sentisse assim, estranha àquele 

lugar, destoante. Quando os sonhos de amor ruem, 

Hermila já não cabe mais ali, tanto que pede infor-

mações na rodoviária para o lugar mais longe de 

Iguatu. Não é por acaso que a melancolia que sub-

linha a personagem toma corpo com a música sem 

letra, de ritmo diferente, que circulou por lugares 

muito distantes de Iguatu fora da esfera fílmica. 
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Karim, na mesma entrevista, diz que essa foi a música que mais escutou 

quando se mudou para Berlim pela primeira vez. Ou seja, a escolha desta 

música específica para o filme atravessa os afetos do diretor, suas lem-

branças e sensações. Ao se deparar com a personagem Hermila e com 

os espectadores, novos afetos e sensações também vão se fundindo e 

transformando os significados e as leituras possíveis desta música. Nes-

te sentido, podemos pensar que apesar de o cinema recorrentemente 

usar músicas e canções para expressar sentimentos ou “contar histórias” , 

há inúmeras possibilidades de leituras que, em diferentes filmes, épocas, 

culturas e contextos fomentam sentidos e transformações múltiplas. 
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Usos narrativos distintos da trilha original
e da trilha compilada em The Handmaid’s Tale (2017)

resumo

O propósito é analisar como a trilha musical original se insere na 

narrativa, relacionando-a aos preceitos enunciados pela Claudia 

Gorbman e investigar, a partir dos estudos de Anahid Kassabian e de 

Jeff Smith, os usos da música compilada em The Handmaid’s Tale, tendo 

em vista o contexto em que se dá o uso das mesmas , a história prévia 

das canções e os significados a elas atribuídos na medida em que o 

espectador, também inserido na cultura que os construiu, identifica e 

reafirma tais significados. A hipótese é de que a trilha musical compilada 

sustenta tal narrativa distópica não como futurista, mas como uma 

alegoria criada a partir da reflexão profunda acerca do tempo presente.
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The Handmaid’s Tale é, originalmente, um livro de ficção escrito pela ca-

nadense Margaret Atwood e lançado em 1985. Em 2017, Bruce Miller, 

com a supervisão de roteiro de Atwood, transformou tal livro numa série 

homônima com produção da Hulu. A série narra um futuro distópico 

no qual uma epidemia de infertilidade se alastra pelo mundo devido 

a intensa poluição ambiental. Um comitê, apoiado por uma espécie de 

milícia formada por Guardiões, organiza um golpe de Estado, assassina 

o presidente dos Estados Unidos e instaura Gilead com a justificativa de 

reverter a situação mundial entendida por eles como um castigo divino 

diante da conduta amoral das pessoas, principalmente das mulheres.

Uma das primeiras medidas tomadas após o golpe de Estado foi a inter-

dição, feita apenas às mulheres, de possuir um emprego, uma conta no 

banco ou qualquer outra forma de propriedade. As mulheres que eram 

proprietárias de algo, tiveram seus bens confiscados ou transferidos ao 

homem com laços familiares mais próximos a elas. Elas também são proi-

bidas de ler e de escrever ou se expressar a partir de qualquer outra lin-

guagem. Essas medidas aprisionaram-nas ao ambiente doméstico, impos-

sibilitando-as de ter uma vida pública, tornou-se impossível sobreviver 

sem a tutoria de algum homem.
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Com base no Antigo Testamento, o regime delibe-

rou o que seriam as atribuições essencialmente fe-

mininas: cuidados domésticos como limpeza da casa 

e alimentação da família; cumprir seu destino bio-

lógico, ou seja, ter filhos; cuidar de seu marido sen-

do uma esposa dócil e amável; educar moralmente 

e tutorar outras mulheres. Tais funções tidas como 

femininas transformaram-se, em Gilead, em quatro 

castas de mulheres, as Aias, as Martas, as Tias e as 

Esposas, cada umas dessas castas cumpre uma fun-

ção diferente.

As Aias são as mulheres férteis de Gilead. Sua fun-

ção social é cumprir o “destino biológico” funda-

mental das mulheres. Cabe a elas a obrigação de 

solucionar o problema da baixa natalidade decor-

rente da poluição ambiental, já que, em Gilead, a 

fertilidade é um recurso nacional e a reprodução 

um imperativo moral. A partir do golpe, todas es-

sas mulheres foram perseguidas,  presas e treina-

das para, posteriormente, servirem sexualmente às 

famílias da oligarquia de Gilead, gerando os filhos 

das Esposas inférteis. No período anterior a Gilead, 

essas mulheres viviam em desacordo com as regras 

e leis que o novo Estado instaurou: moravam com 

homens sem ter casado na igreja, viviam um segun-

do casamento, casaram com um homem que já ha-

via sido casado anteriormente, eram dependentes 

químicas ou alcoólatras, mulheres lésbicas ou tidas 

como promíscuas. Ser uma Esposa é considerada 

uma grande honra em Gilead. Somente as mulheres 

consideradas corretas e morais a partir das leis de 

Deus podem se casar. Os casamentos sempre se dão 

com homens do alto escalão do governo de Gilead 

ou com alguns Anjos. Muitas das esposas também 

participaram ativamente no estabelecimento da Re-

pública de Gilead, especialmente na criação das leis 

religiosas draconianas e na constituição do sistema 

de castas, embora depois da instauração de tais leis 
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a participação delas na política tenha sido absolu-

tamente proibida. As Esposas são subordinadas aos 

seus maridos e às proibições que a legislação impõe 

a todas às mulheres. As Tias são as mulheres com 

o maior poder político em Gilead. Elas são as úni-

cas responsáveis pelo treinamento e doutrinação 

das Aias antes que elas sejam encaminhadas para 

os Comandantes e Esposas a quem vão servir. As 

Tias também determinam a respeito de qualquer 

questão que possa se referir às Aias quando estas 

já estão em serviço. Munidas sempre com armas de 

choque, as Tias são extremamente violentas com as 

Aias, qualquer desobediência é punida com muita 

ferocidade, são frequentes os amputamentos de 

olhos, pernas, mãos, braços e até clitóris. As Martas 

são mulheres mais velhas, pobres, que não são mais 

férteis, ou que nunca o foram, mas que tiveram uma 

vida de acordo com os preceitos sagrados. A função 

dessas mulheres, fundamentada no evangelho de 

Lucas na Bíblia Sagrada, é servir nas casas dos co-

mandantes e suas esposas. Servem tanto às esposas 

quanto às aias e juntamente com elas aguardam pe-

nosamente a gravidez.

A protagonista Offred conduz a narrativa de The 

Handmaid’s Tale em primeira pessoa e evidencia 

as transformações que aconteceram em sua vida a 

partir da instauração deste Estado. Ela começou a 

se relacionar com seu marido Luke enquanto este 

ainda era casado com outra mulher. Por isso, quan-

do se deu o Golpe que instaurou Gilead, a então 

June, uma mulher que teve um relacionamento com 

um homem casado e depois passou a viver com o 

mesmo sem uma cerimônia religiosa, foi classificada 

como pecadora e incapaz de ter um marido e de ser 

mãe. Sua filha Hannah foi retirada de seus cuidados 

e ela foi obrigada a servir como Aia ao Comandante 

Fred Waterford e sua esposa Serena Joy.
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Neste mundo distópico absolutamente totalitário e 

violento, no qual as mulheres são silenciadas, a tri-

lha musical tem uma função dramática fundamen-

tal. A trilha original e a compilada se inserem em 

contextos narrativos distintos, operando no sentido 

de marcar o tempo e de identificar aspectos polí-

ticos e morais do momento em que se inserem. As 

composições de Adam Taylor se fazem presentes nos 

momentos de tensão e violência no presente diegé-

tico da narrativa, no período em que o golpe que 

instaurou o Estado de Gilead já ocorreu e as mulhe-

res, de maneiras diferentes de acordo com a casta 

a qual pertencem,  estão sob o domínio masculino; 

e também no passado, no mundo anterior a Gilead, 

nos momentos em que a sombra da violência que 

atravessaria por completo o novo Estado totalitário 

se anunciava.

A trilha musical compilada, por sua vez, composta 

por mais de vinte músicas, se faz presente no pas-

sado diegético, momento em que havia certa liber-

dade individual, principalmente para as mulheres, e 

nos momentos do tempo presente em que há algu-

ma ação de desobediência transgressora ou algum 

acontecimento que aponta para a possibilidade da 

relativa liberdade existente no passado perfurar o 

presente totalitário. É a música popular que verba-

liza o que as personagens femininas, sem o direito a 

voz no presente diegético, querem dizer, sendo as-

sim responsáveis por apresentar as facetas das Aias 

que não podem existir naquele mundo e alguns 

fragmentos da mulher que existiu em cada uma de-

las no passado. Para evidenciar o que não pode ser 

dito, essas músicas são absolutamente audíveis, ao 

contrário da trilha original. Muitas dessas músicas 

compõe o repertório popular e se inserem na nar-

rativa agregando significados que foram atribuídos 

socialmente a elas. Essas canções também operam 

promovendo a identificação do espectador, fazendo-

-o lembrar que, apesar da vida imposta por aquele 

estado teocrático se assemelhar a de séculos atrás, o 

mundo vivido pelas personagens é contemporâneo.
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O objetivo aqui é discorrer sobre os diferentes usos da música original 

e da compilada na narrativa. Inicialmente o propósito é analisar como 

a trilha musical original de Adam Taylor se insere e opera na narrati-

va, relacionando-a aos preceitos enunciados pela Claudia Gorbman em 

Unheard Melodies. Posteriormente, o intuito é investigar, a partir dos 

estudos de Anahid Kassabian em Hearing film: tracking identifications 

in contemporary (2001) e em The sound of a new film form (2003) e de 

Jeff Smith em The sounds of commerce: marketing popular film music 

(1998), os usos da música compilada em The Handmaid’s Tale, tendo em 

vista não somente o contexto em que se dá o uso delas na narrativa, mas 

também a história prévia das canções e os significados a elas atribuí-

dos na medida em que o espectador, também inserido na cultura que os 

construiu, identifica e reafirma tais significados.

Claudia Gorbman é uma das principais teóricas que se dedicaram a estu-

dar as funções da música na narrativa cinematográfica. Apesar da autora 

ter desenvolvido sua teoria a partir de obras cinematográficas do perío-

do “clássico”, compreendemos que as características apontadas e ana-

lisadas por ela também ocorrem em outros contextos narrativos como 

as séries televisivas contemporâneas, como The Handmaid’s Tale, o que 

evidencia, de certa forma, a permanência de alguns códigos narrativos.
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Em seu livro Unheard Melodies: Narrative Film Music 

(1987), ela afirma que a música no tradicional cine-

ma narrativo tem como função fundamental envol-

ver emocionalmente o espectador, removendo suas 

barreiras para provocar sua imersão, fundindo o es-

pectador ao espetáculo, envolvendo espectador e 

espetáculo em um espaço harmonioso. Assim como 

a hipnose, a música silencia o mecanismo de auto-

censura do espectador. É sugestiva, quando funciona 

corretamente, nos torna um pouco menos críticos e 

um pouco mais propensos a sonhar. (1987, p. 55)

Para a autora, a potência da música em acessar o es-

pectador não a partir de um percurso racional, mas, 

ao contrário, a partir da ruptura das barreiras que 

impedem a imersão do sujeito na narrativa, se expli-

ca a partir das teorias psicanalíticas acerca da nossa 

relação com o mundo sonoro. O primeiro sentido a 

se desenvolver ainda durante a gestação de um feto 

é a audição. Nesse momento, em meio a escuridão a 

barriga da mãe é um invólucro sonoro, por isso, tal 

sentido está conectado a ligação do indivíduo ao 

som que o acompanha antes mesmo de seu nasci-

mento, o som da voz da mãe. A nossa ligação com o 

som, então, se desenvolve antes da identificação do 

outro e, consequentemente, da percepção da nossa 

finitude, do limite imposto ao ‘eu’ a partir do ‘outro’.

É a partir desta potência do som, definida sob a luz 

da psicanálise, que, para Gorbman, a trilha musical 

no cinema clássico se configura enquanto mecanis-

mo que opera para a identificação do espectador 

com as emoções propostas pelo produto audiovisual. 

Assim como a música atua como elo dessa ligação 

entre espectador e obra audiovisual, ela também eli-

mina o incômodo e a ansiedade que podem ser ge-

radas no espectador quando este identifica alguma 

ambiguidade ou contradição no desenvolvimento 

da narrativa audiovisual. A música se insere na obra 

submetida a imagem e elimina os ruídos, esclarecen-

do e decodificando a narrativa, operando tal como 

uma legenda. Assim, a música possibilita ao especta-

dor um lugar confortável, gerando uma sensação no 

mesmo de que tudo está sendo compreendido.
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A partir de sua pesquisa, Gorbman desenvolveu uma lista de sete itens 

que definem os princípios de composição, mixagem e edição da trilha 

musical para cinema. Ela entende tais princípios mais como um campo 

discursivo do que como um sistema monolítico com regras invioláveis. 

A autora exemplifica sua teoria a partir, principalmente, das trilhas com-

postas por Max Steiner nos anos de 1930 e 1940, não por considerar o 

trabalho deste músico como uma regra ou modelo absolutos, mas pelo 

volume de sua produção, pela influência que suas obras exerceram no 

cinema clássico e porque muitos de seus filmes foram objetos de análise 

de estudos acerca das regras e normas da trilha musical nas produções 

hollywoodianas. (1987, p. 73). São os princípios:

INVISIBILIDADE INAUDIBILIDADE SIGNIFICANTE DE 
EMOÇÃO

MARCAÇÃO NARRATIVA CONTINUIDADE UNIDADE

O aparato técnico 
da música “não 
diegética” não 
deve ser visível.

A música não 
deve ser ouvida 
conscientemente; 
deve estar 
subordinada 
a elementos 
prioritários, como 
os diálogos e a 
imagem.

A música de filmes 
pode determinar 
“climas" 
específicos e 
enfatizar emoções 
particulares 
sugeridas na 
narrativa, mas é, 
em primeiro lugar, 
um significante 
específico da 
emoção.

REFERENCIAL: a música 
proporciona marcações 
referenciais e narrativas, 
como por exemplo, 
indicando pontos de vista, 
proporcionando delimitações 
formais e estabelecendo 
locações e personagens.

CONOTATIVA: a música 
“interpreta" e "ilustra" 
eventos narrativos.

A música 
proporciona 
continuidade 
rítmica e formal 
na montagem, 
em transições 
entre cenas, 
preenchendo 
“vazios".

A música pode 
ajudar na 
construção da 
unidade narrativa 
e formal através 
de repetição 
e variação 
do material 
musical e da 
instrumentação.

A trilha musical de um filme pode violar qualquer um dos princípios acima, 
considerando que a violação esteja a serviço de outros princípios. (1987, p. 73)
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Na trilha original de The Handmaid’s Tale composta 

pelo músico Adam Taylor, ainda que o compositor 

utilize sons eletrônicos e efeitos sonoros juntamen-

te com sonoridades mais convencionais as caracterís-

ticas descritas por Gorbman em boa medida ainda 

se fazem presentes. Suas composições são marcadas 

por um minimalismo que acentua sua invisibilidade 

e inaudibilidade. O volume das melodias nunca sub-

mete os diálogos a um segundo plano, quando se 

intensifica, as personagens não dizem mais nada e a 

transmissão das sensações de pânico e claustrofobia, 

que atravessam o universo, se tornam mais intensas. 

As notas prolongadas e suas repetições em linhas 

melódicas cíclicas espelham o sofrimento e a opres-

são absoluta a qual as personagens estão submeti-

das. O compositor usa majoritariamente instrumen-

tos de cordas, piano e efeitos sonoros com timbres 

mais eletrônicos e com tonalidades quase incômo-

das. Sons que fazem parte da história da protagonis-

ta, como as sirenes do carro policial que perseguiu a 

ela e a sua família quando tentavam fugir, são uti-

lizados como efeitos sonoros que compõem as me-

lodias e enfatizam a narrativa em primeira pessoa 

na medida em que a música nos insere na mesma a 

partir da perspectiva subjetiva da protagonista.

Na trilha original de Adam Taylor há um leitmotiv 

que identifica a violência  e o totalitarismo que atra-

vessam Gilead. Na abertura do episódio 01, deno-

minado Offred (dir. Reed Morano), antes mesmo da 

imagem, ouvimos uma sirene policial. A primeira 

imagem é de um automóvel com Offred, sua filha 

e seu marido Luke em fuga numa estrada. Eles diri-

gem em alta velocidade e acabam perdendo o con-

trole do automóvel por causa da pista molhada de 

neve. Offred e a filha se separam de Luke e seguem 

tentando fugir correndo pela floresta, a tensão cres-

ce, a possibilidade delas serem capturadas aumenta. 

Nesse contexto se dá a primeira reprodução do que 

se configurou posteriormente como o leitmotiv des-

te Estado violento e totalitário. São melodias que 

se sobrepõe. Uma delas é repetitiva, a intensidade 

do som sempre é crescente, o timbre não soa como 

o de um instrumento orgânico e acústico, é metá-
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lico como o de uma guitarra, muito distorcido, as 

notas soam longas e muito graves. Na melodia que 

se sobrepõe a essa, as notas são cíclicas, bem agudas 

e curtas, como o som de uma sirene, também pos-

suem uma sonoridade distorcida, que se assemelha 

aos de um violino misturada aos de gritos humanos.

Ainda no episódio 01, tal leitmotiv se configura en-

quanto tal quando, no campo de futebol em que 

as Aias devem cumprir execuções a partir do lincha-

mento de terroristas e criminosos de Gilead, a Aia 

Janine conta a Offred que sua amiga Moira foi man-

dada para as Colônias e também; alguns minutos 

depois, o leitmotiv volta a pontuar a violência de 

Gilead, se sobrepondo a uma melodia tensa de vio-

linos, quando a Tia Lygia narra o crime do homem 

que as Aias estão prestes a linchar. Ao longo de to-

dos os episódio, sempre que a violência totalitária 

de Gilead se faz presente nas ações ou no diálogo 

da cena, esse leitmotiv surge como identificador de 

tal violência e como construtor do clima de tensão 

e horror. Em alguns momentos esse leitmotiv se so-

brepõe a uma outra melodia. No episódio 6, A wo-

man’s place (dir. Floria Sigismondi), ocorre a cerimô-

nia que os Comandantes organizaram para receber 

a delegação mexicana e apresentar a ela as Aias e as 

crianças de Gilead. A música que se inicia quando as 

crianças entram no salão soa como uma canção de 

ninar, há violino visível em cena e também outros 

instrumentos não diegéticos. Depois de mostrar as 

crianças brincando em planos médios e abertos, a 

direção apresenta planos próximos do sofrimento 

nos rostos das Aias, das mães que foram apartadas 

daquelas crianças e nesse momento o leitmotiv vol-

ta a pontuar a violência do Estado. A intensidade do 

leitmotiv aumenta quando, na mesma cena, Offred 

descobre com a Aia Alma que o que Gilead nego-

cia com os mexicanos é a exportação comercial das 

Aias, já que o México também atravessa uma crise 

de infertilidade generalizada. O som direto é gra-

dualmente silenciado ao mesmo tempo em que o 

leitmotiv tem a intensidade aumentada.
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A partir deste exemplo, portanto, é possível identi-

ficar que a trilha musical composta por Adam Taylor 

respeita as diretrizes listadas por Gorbman. As com-

posições fomentam a inserção e a identificação do 

espectador e se mantém sempre invisíveis e inaudí-

veis, submetidas a imagem e pontuando a emoção 

sugerida pela cena. O leitmotiv descrito opera pon-

tuando e fazendo-nos identificar o "clima" de Gi-

lead, enfatizando a violência e a tensão que atraves-

sam aquele Estado, ao mesmo tempo em que marca 

a personagem Offred como referencial central por 

meio de quem acompanhamos a narrativa, já que 

no instante em que esta, ainda com o nome de June, 

foi apartada de sua filha e marido que fomos apre-

sentados a sonoridade deste leitmotiv.

A autora Anahid Kassabian discute as funções da 

trilha musical compilada nos filmes argumentando 

que esta tem a potência de transportar para o pro-

duto audiovisual significados atribuídos a ela fora e 

previamente ao mesmo. Para ela, a dicotomia die-

gético e não-diegético não é suficiente para cons-

truir uma análise da trilha musical dos filmes por-

que esta perspectiva subordina a música à imagem. 

Kassabian defende que a experiência prévia dos 

espectadores, suas referências culturais e musicais e 

suas leituras devem ser consideradas na investigação 

acerca da presença e do uso da música no produto 

audiovisual. Ela critica teóricos como Adorno e Eisler 

(1976) que abordam a música somente no momento 

de sua produção e a partir de um rígido conceito 

de ‘arte’. Numa perspectiva que parte dos estudos 

culturais, ela expande o olhar sobre a música no au-

diovisual afirmando a importância de se investigar 

a recepção na medida em que The circuit of a cultu-

ral object’s existence (...) consists of four ‘moments’: 

production, texts, readings, and lives cultures/social 

relations. (2001, p. 37)
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Kassabian considera que, na investigação da trilha 

musical, é preciso considerar que a música popular 

utilizada num filme pode já compor o repertório cul-

tural dos espectadores previamente e, nesse sentido, 

pode constituir uma relação de intertextualidade, 

existindo no filme enquanto um texto narrativo que 

começou a ser construído antes da experiência cine-

matográfica em si e pode continuar ecoando signi-

ficados muito tempo depois da mesma se finalizar. 

(2001, p.49). Nesse sentido a música utilizada num 

filme pode transferir os significados que foram atri-

buídos a ela em contextos prévios e externos a nar-

rativa para dentro da mesma, ou seja, ela pode ser 

utilizada como citação, como alusão, como leitmotiv 

e como one time music. A autora pontua que, assim, 

a recepção das diferentes formas de uso das músicas 

e da percepção das mesmas pode variar muitíssimo, 

de acordo com o espectador e com o contexto em 

que ele se insere e com o repertório cultural que o 

mesmo construiu. (2001, p. 55)

Segundo a teórica, a música é predominantemente 

utilizada na narrativa audiovisual segundo três pro-

pósitos distintos, mas que podem estar presentes 

mutuamente em um mesmo momento: como iden-

tificação, para possibilitar que o espectador identifi-

que um personagem, um lugar, um objeto, um tem-

po específico, uma situação etc.; como mood, para 

criar um clima e provocar a sensibilização e emoção 

do espectador; como comentário, para falar algo so-

bre a imagem apresentada na cena, agregando um 

valor não só sensível, mas também reflexivo à nar-

rativa, gerando, às vezes, uma ambiguidade ou um 

contraste de maneira proposital. (2001, p.56)
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Assim como Kassabian, outros teóricos se dedicaram a investigar a pre-

sença da música popular compilada em produtos audiovisuais. Jeff Smith, 

também defendem a perspectiva de que a música deve ser compreendi-

da como um texto que existe previamente e permanece existindo para 

além do fim da narrativa audiovisual, transferindo e transformando os 

significados a ela atribuídos de acordo com a circulação da mesma. Em 

seu livro The sounds of commerce: marketing popular film music (1998), 

o autor dedica-se a dissertar sobre a inserção da música popular no cine-

ma na década de 1950, ainda como música original, e discutir a presença 

da música popular compilada no audiovisual a partir de uma perspectiva 

mercadológica.

O autor afirma que  ao longo da década de 90 com a ascensão da cul-

tura de one stop shopping, a indústria de entretenimento ampliou sua 

estratégia de mercado, interligando gravadoras, produtoras, distribui-

doras, canais de rádio, editoras de livros, confecção de camisetas etc. Um 

sucesso cinematográfico ecoava nas outras frentes da indústria de entre-

tenimento, na mesma medida em que um sucesso fonográfico ecoava 

nos produtos audiovisuais. As músicas de maior sucesso nas rádios pas-

saram a ser aproveitadas em filmes para potencializar  sua divulgação e 

circulação.
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Smith pontua a importância em se debater a música 

pop não somente como um fenômeno social, mas 

também como um recurso estético e artístico que 

também agrega à narrativa fílmica. Ao contrário do 

que pensam muitos teóricos que enfatizam somente 

uma suposta pobreza estética das músicas populares 

compiladas, para o autor a maneira como a música 

compilada acessa o espectador e a versatilidade de 

seus usos constituem recursos muito ricos e devem 

ser investigados. Criticando os preceitos de Gorb-

man, Smith diz que a música popular compilada não 

necessariamente rompe com os preceitos da invisi-

bilidade e da inaudibilidade e afirma que a mesma 

pode ser utilizada de maneira próxima a maneira 

como a música orquestrada original o é.

Em The Handmaid’s Tale, as vinte músicas compila-

das ocupam lugares distintos em termos mercado-

lógicos. Algumas, como You don’t own me (Leslie 

Gore), Three little birds (Bob Marley), Don’t you 

(Forget about me) (Simple Minds), Heart of glass 

(Blondie), Can’t get you out of my head (Kylie Mi-

nogue), White rabbit (Jefferson Airplane) e Felling 

good (Nina Simone), estiveram, ou ainda estão, nas 

listas das músicas mais ouvidas no momento de seu 

lançamento. Além de fomentar a escuta da trilha 

musical de The Handmaid’s Tale em plataformas 

como o Deezer e o Spotfy, a escolha por tais músi-

cas acessam o espectador de maneira bem específica, 

compõem a trajetória pessoal de cada um que assis-

te a obra audiovisual, o que, em termos narrativos, 

aproxima o universo distópico de Gilead do mundo 

contemporâneo no qual o espectador está inserido.
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Todas as músicas compiladas que compõem a trilha 

musical de The Handmaid’s Tale são utilizadas ou 

no passado diegético, momento em que havia cer-

ta liberdade principalmente para as mulheres, ou 

nos momentos do tempo presente em que há algu-

ma ação de desobediência transgressora ou algum 

acontecimento que aponta para a possibilidade da 

liberdade do passado perfurar o presente totalitário; 

elas operam como um lembrete que auxiliam o es-

pectador a identificar que, apesar da vida imposta 

por aquele estado teocrático se assemelhar a vida 

de séculos atrás, o mundo vivido pela personagem 

é contemporâneo; elas falam pela protagonista que 

não tem voz no presente diegético, sendo assim res-

ponsáveis por apresentar as facetas de Offred que 

não podem existir naquele mundo e alguns frag-

mentos da mulher que existiu em Offred no passado; 

ao contrário das músicas que compõe a trilha origi-

nal,  não obedecem aos preceitos da invisibilidade e 

inaudibilidade nem estão subordinadas a visualidade 

da narrativa, elas não só comentam como articulam 

o que não pode ser verbalizado naquele universo.

O primeiro episódio, Offred (dir. Reed Morano), se 

inicia com a torturantemente e frustrada tentativa 

de fuga de Offred, que termina com o sequestro da 

filha, suposta morte do marido e sua captura para 

a transformação em Aia e, a partir de então, pre-

tende demonstrar inequivocamente a claustrofobia 

das personagens, supor a irreparabilidade do seu 

cárcere. No entanto, o episódio termina, enfim, com 

uma espécie de pequena jornada pela casa do Co-

mandante, onde Offred reside e é prisioneira. Ao 

som das melodias que identificam a violência do 

Estado totalitário de Gilead com intensidade baixa 

porque a voz off da protagonista está em primeiro 

plano sonoro, a câmera caminha com a personagem 

nos apresentando os terrores da casa, a hostilidade 

daquele ambiente para com ela, mas Offred mesmo 

presa tem olhos de resistência. Essa pequena jorna-

da termina em seu quarto, simples e completamen-

te despido de qualquer luxo, onde de costas para a 

janela, sentada, reflete obstinada, ouvimos seu pen-

samento em voz off, ela declara uma guerra particu-

lar contra o estado de Gilead.
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A trilha original é interrompida, plano próximo no 

rosto da personagem, e, no silêncio, ela, em voz off, 

diz seu nome verdadeiro: My name is June. Inicia-se 

a música You Don’t Own Me (1963), a letra na voz 

de Lesley Gore acompanha o texto de Offred de ma-

neira tão linear que sugere a continuidade da fala 

da personagem: You don't own me, I'm not just one 

of your many toys / You don't own me, don't say I 

can't go with other boys / And don't tell me what to 

do / And don't tell me what to say /1 A canção, de 

acordo com a teoria de Kassabian, opera enquanto 

comentário nesta circunstância em que ela, tão lite-

ralmente, verbaliza o que há no silêncio da perso-

nagem. Extremamente popular na década de 1960, 

a canção cantada por Leslie Gore foi reconhecida 

como o primeiro hino feminista do século XX nos 

EUA, lançada em 1963 sob produção de Quincy Jo-

nes e com autoria de John Madara e David White. 

O fato de ter sido conhecida como hino feminista 

previamente agrega significado a personagem Of-

fred, uma mulher submetida a dominação masculi-

1  Ver trecho descrito no hiperlink: https://youtu.be/NK-McIQecq8

na que silenciosamente resiste. A partir da teoria de 

Jeff Smith, é possível pontuar que a utilização de tal 

canção promove uma identificação do público com 

tal repertório, além de, ao se utilizar de uma canção 

que esteve no topo das listas de sucesso em determi-

nado período, a produção garante certa visibilidade 

para o produto audiovisual.

Um outro exemplo do uso da música popular com-

pilada enquanto comentário e, ao mesmo tempo, 

enquanto conexão com o mercado aparece no se-

gundo episódio da série, Late (dir. Reed Morano), 

quando da execução da música Don’t You (Forget 

About Me) de Simple Minds2. No decorrer do episó-

dio, Offred descobriu que sua companheira de com-

pras, Ofglen, é crítica ao sistema de Gilead como ela 

e também que existe uma organização de resistên-

cia formada por Aias, a Mayday; e ela encontrou 

com seu Comandante durante a madrugada pela 

primeira vez, apesar de tanto o encontro entre os 

dois quanto sua entrada no escritório, local em que 

2  Ver trecho descrito no hiperlink: https://youtu.be/eP23zlwq-no

https://youtu.be/NK-McIQecq8
https://youtu.be/eP23zlwq-no
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se deu o encontro, serem proibidos. A hipótese e  

expectativa de Offred é que o Comandante deu a 

ela tal abertura porque quer alguma coisa e, para 

a personagem, querer representa fragilidade. Tem 

esperança de conseguir algo com o Comandante e 

está ansiosa para dividir essas novas informações 

com sua companheira de compras Ofglen.

Pela manhã, depois do encontro,  Offred abre a 

porta de casa para ir às compras com Ofglen como 

sempre. Ao sair pela porta dos fundos a câmera fica 

lenta e a música do Simple Minds começa imedia-

tamente. A imagem de Offred andando em câmera 

lenta, a ausência do som direto e a música em alto 

volume fazem com que tal cena se assemelhe a um 

videoclipe. Quando a letra começa a ser cantada Of-

fred avista Nick saindo de seu quarto sobre a gara-

gem, ele desce em sua direção e nessa medida vai 

ficando claro que a música traduz os pensamentos 

da personagem a respeito das figuras masculinas ao 

seu redor assim como a relação entre elas: “Won't 

you come see about me? / I'll be alone, dancing you 

know it, baby… / Tell me your troubles and doubts 

/ Giving me everything inside and out and / Love's 

strange so real in the dark / Think of the tender 

things that we were working on / Slow change may 

pull us apart / When the light gets into your heart, 

baby…”. Alcançado o refrão da música, Nick e Of-

fred caminham lado a lado, o volume da trilha dimi-

nui para dar lugar aos pensamentos de June, em voz 

off, a respeito de Nick, se questionando se ele sabe 

sobre a relação estabelecida entre ela e o coman-

dante e  se ele se importa. Nick se distancia e Offred 

avista sua companheira de compras na calçada espe-

rando-a no portão. Em voz off a personagem afirma 

estar ansiosa para dividir o que descobriu sobre o 

Comandante com sua amiga Ofglen. Até que, con-

firmando que a música verbaliza seus pensamentos 

além de compor a atmosfera sentimental da per-

sonagem, todos os elementos sonoros são subita-

mente interrompidos, em um corte seco, sobrando 

apenas o trecho da letra da música que diz Will you 

recognise me?” no instante em que Offred identifi-

ca que a figura de vermelho a sua espera não se é 

Ofglen a que conhecíamos e pela qual esperávamos.
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No episódio 3, Birth Day (dir. Reed Morano), a hipótese da marcação do 

tempo político através do tipo de música usado como trilha é novamen-

te fortalecida. June e Moira, vestidas com moletons e calças jeans, num 

momento anterior a instauração de Gilead,  estão numa manifestação, 

o som é um aglomerado indiscernível de gritos e vozes exaltadas e a 

imagem apresenta rostos furiosos, agitados, prantivos. A multidão ca-

minha em direção a um grupo homens caracterizados como uma força 

tática policial que está cercando a rua. Os protestantes forçam a movi-

mentação da polícia empurrando e atirando coisas sobre seus escudos. 

Quando de entre os policiais aparecem dois homens que, além das vestes 

e equipamentos de proteção da força tática carregam duas enormes ar-

mas, o volume do som da multidão em primeiro plano  vai se reduzindo 

enquanto aparece Heart of glass e Concerto para violino Segundo Mo-

vimento (Blondie / Philip Glass)3, um mashup entre um clássico do pop e 

uma obra clássica de um compositor consagrado, inclusive pelas trilhas 

musicais originais que compôs. Inconformados com a exibição de vio-

lência por parte da polícia alguns manifestantes passam a atacar direta-

mente os policiais, que começam a ganhar terreno, sendo pesadamente 

vaiados no processo. A expressão das protagonistas June e Moira é de 

medo, assim como de outras pessoas mostradas, a sensação de que algo 

muito ruim se anuncia, de que um perigo se aproxima, essa anunciação 

3  Ver trecho em que no hiperlink: https://www.youtube.com/watch?v=4UrF4SO3Gtw 

https://www.youtube.com/watch?v=4UrF4SO3Gtw
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é quase que confirmada pela trilha, que tem a ten-

são progressivamente ampliada. Até que, sem aviso, 

um dos policiais atira contra as pessoas, as balas são 

reais. A multidão entra em pânico e parte para uma 

fuga desesperada e muda, atônita. June e Moira 

conseguem correr e se escondem em um café.

A letra da música da banda Blondie é executada so-

bre o segundo dos três movimentos da obra Violin 

Concerto N°1 de Philip Glass, encomendada pela 

American Composers Orchestra para o solista Paul 

Zukofsky em 1987, produzindo um resultado paten-

temente contrastante. A letra da música da banda 

Blondie narra uma epifania, no qual o eu lírico ve-

rifica que um certo período positivo chegara ao fim, 

uma surpresa negativa, uma decepção, a constata-

ção de que aquele idílio pertence agora irremedia-

velmente ao passado: Once I had a love and it was a 

gas / Soon turned out had a heart of glass / Seemed 

like the real thing, only to find / Mucho mistrust, 

love's gone behind. Com um ludismo e um humor 

que é elevado a ironia pelo contraste na forma em 

que aparece. Heart of Glass é um dos maiores suces-

sos da banda de New Wave e Punk nova iorquina 

Blondie, e se tornou um clássico para as gerações 

futuras, considerado inclusive um dos singles mais 

vendidos da história. A música flerta com uma sono-

ridade disco e não é difícil considerar que estivesse 

presente no repertório das protagonistas da série, 

June e Moira. De forma que ao ser executada, evoca, 

além do sentimento presente na letra e na musicali-

dade em si, a sensação nostálgica e um sentimento 

de identificação por parte do espectador, na medida 

em que tal canção também compõe seu repertório 

cultural. O instrumental de Glass, que diz-se ter es-

crito a música com seu recém falecido pai em mente, 

inunda a melodia vocal de Heart of Glass de serie-

dade e melancolia. O minimalismo de Glass e sua 

escolha de por notas mais longas e graves aproxima 

sua composição da estética da trilha original de The 

Handmaid’s Tale, trilha esta que marca o presente 

totalitário ou os momentos em que, no passado, 

esse totalitarismo está em avanço.
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No episódio 2, Late (dir. Reed Morano), a persona-

gem Janine, uma Aia que parece ter desenvolvido 

certo nível de loucura para proteger sua subjetivi-

dade naquele universo de violência, já deu a luz a 

pequena Angela e ainda permanece na casa do Co-

mandante Putman e sua esposa para amamentá-la. 

Mesmo em sua loucura, Janine sabe que o melhor é 

não criar laços de afetividade com tal criança por-

que em breve ela irá embora e nunca mais a verá. 

No quarto com o bebê, Janine evita olhar para o 

mesmo enquanto o amamenta,  até o momento que 

ela se lembra do filho que foi retirado dela no mo-

mento em que ela se tornou Aia e começa a falar so-

bre ele ao pequeno irmão que está em seus braços, 

emocionada, ela acarinha o rosto do bebê enquanto 

o olha com muito amor e começa a cantar a canção 

Three little birds (Bob Marley)4.

4  Ver trecho em que a canção Three little bird se faz presente 
no hiperlink: https://www.youtube.com/watch?v=q3gXFsU78us

Don't worry about a thing / 'Cause every little thing 

/  Gonna be all right / Saying, don't worry about a 

thing / 'Cause every little thing / Gonna be all right 

/ Rise up this morning / Smile with the rising sun / 

Three little birds / Pitched by my doorstep / Singing 

sweet songs / Of melodies pure and true / Sayin': This 

is my message to you.

Essa canção, gravada em 1977 no álbum Exodus 

(Bob Marley & The Wailers) é extremamente popular 

e já foi utilizada em inúmeras propagandas e filmes 

para expressar o mesmo significado emocional que 

dá a esta cena de Janine. Em Eu sou a lenda (Francis 

Lawrence, 2007), por exemplo, a personagem inter-

pretada por Will Smith num cenário de apocalipse 

zumbi, tem seu único companheiro naquele mundo, 

seu cachorro, infectado. Personagem de Will Smith 

deve, para sobreviver, matá-lo. Enquanto asfixia seu 

cachorro, ele canta esta canção para ele, tentando 

acalmar a si mesmo e ao animal. A canção em The 

Handmaid’s Tale aparece, por isso, como uma cita-

ção desta e de outras cenas audiovisuais.

https://www.youtube.com/watch?v=q3gXFsU78us
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No décimo episódio, Night (dir. Kari Skoglan), há 

mais um exemplo do uso da trilha compilada no 

presente totalitário como forma de marcar as fis-

suras por meio das quais um sopro de liberdade e 

de solidariedade se fazem presentes. A personagem 

Janine, uma das Aias, fora condenada à morte por 

apedrejamento por ter tentado se matar pulando 

de uma ponte com sua filha nos braços. Cabe às Aias 

executar tal sentença, por isso são todas convocadas 

ao campo de futebol onde habitualmente ocorrem 

tais eventos. A trilha neste momento é a original, 

fria e tensa, espessa. Com Janine ao centro de um 

círculo de Aias, Offred se aproxima com a expressão 

firme e destemida, intrépida, inflexível, olhando di-

retamente para o rosto da Tia Lydia, que retorna um 

olhar preocupado. Offred então, sem desviar o olhar 

estica seu braço e deixa a pedra que tinha o pro-

pósito de encontrar o corpo de Janine cair no chão, 

enquanto o faz a trilha ganha um volume maior e 

mais intensidade. Sem desviar o olhar da Tia Lydia 

por um instante ela diz: I’m sorry Aunt Lydia, prece-

dendo um crescendo que aumenta em intensidade, 

volume e calor a trilha na medida em que cada uma 

das outras outras Aias repete a atitude de Offred, 

assim como sua frase “I’m sorry Aunt Lydia”, que 

por sua vez as observa como se testemunhasse um 

erro ou uma escolha ruim, um olhar que prenuncia 

suas próximas palavras, as de que tal ato não sairá 

impune. Tia Lydia ordena a elas que vão embora, e 

pensem sobre o que fizeram.

A imagem das Aias indo embora é apresentada em 

câmera lenta, elas caminham deixando um rastro 

vermelho pelas ruas cinzas de Gilead, nesse mo-

mento a cena é tomada pela voz da cantora Nina 

Simone, cantando a introdução a capella da música 

Feeling good5 que diz: Birds flying high / You know 

how I feel / Sun in the sky / You know how I feel / 

Reeds driftin' on by / You know how I feel / It's a 

new dawn / It's a new day / It's a new life / For me / 

And I'm feeling good. Enquanto decorre esse trecho, 

5  Ver trecho em que a canção Felling good se faz presente no 
hiperlink: https://www.youtube.com/watch?v=SQzXO2M6gl0

https://www.youtube.com/watch?v=SQzXO2M6gl0
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a cena é cortada para (um quadro aberto) dessa vez 

de frente, com as Aias caminhando em direção a câ-

mera, em uma montagem que se assemelha a um 

videoclip com cortes acentuados pelas linhas meló-

dicas dos metais, a música fica o tempo todo em pri-

meiríssimo plano.

A execução dessa música neste momento agrega 

para dentro do universo narrativo significados que 

a intérprete carrega em si. Nina Simone foi uma 

cantora, compositora, intérprete, pianista além de 

reconhecidamente ativista dos direitos civis dos ne-

gros e das mulheres nas décadas de 1960 e adiante. 

Em Feeling Good, Nina parece descrever uma virada 

para um tempo melhor, onde pássaros cantam e o 

céu está no céu e no qual dorme em paz ao fim do 

dia, e parece fazê-lo para uma ou um igual, quando 

afirma you know how I feel e that’s what I mean. 

Na série, é exatamente essa atmosfera que a mú-

sica parece formar, a de uma nova fase na relação 

entre as Aias e o Estado que as oprime. Como um 

comentário, ela pontua uma nova maneira dessas 

mulheres conceberem o limite da obediência que 

lhes é demandada. Um novo lugar de poder, mesmo 

que pequeno e pontual em relação a dimensão da 

opressão que sofrem, mas ainda sim uma nova auro-

ra que possibilita uma nova vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em Gilead, o Estado se fundamenta numa ideolo-

gia teocrática que justifica e sustenta uma profunda 

desigualdade de gênero que permite que o corpo 

da mulher seja um território sob o domínio dos ho-

mens. Segundo Ursula K. Le Guin, o gênero narrati-

vo da distopia não é sobre o futuro, A ficção cientí-

fica não prevê; descreve. (2015, p. 12). O futuro em 

The Handmaid’s Tale representa, assim, uma alego-

ria do tempo presente. Ao construir um universo 

ficcional absurdo no qual a dominação masculina, a 

objetificação da mulher, a naturalização e biologiza-

ção do que é ser mulher, o controle sobre os corpos 

femininos, são todos apresentados a partir do  exa-

gero, a distopia ilumina o tempo presente.
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Os espectadores da narrativa identificam uma proximidade de seu con-

texto histórico com aquele futuro distópico por meio da utilização das 

músicas compiladas ao longo da série, elas transportam para a narrati-

va futurista uma contemporaneidade muito intensa, fortalecendo este 

diálogo entre o real e o ficcional e borrando a distância temporal entre 

o presente real e o futuro distópico. Por meio do sentido da audição os 

espectadores se identificam com aquele futuro fictício, tanto a partir das 

emoções, na medida em que este sentido os atravessa profundamente 

sem ser censurado pela racionalidade, tanto a partir do reconhecimento 

dos significados já atribuídos socialmente e previamente às canções que 

compõe a série. É a trilha musical que sustenta a narrativa distópica The 

Handmaid’s Tale não como futurista, mas como uma alegoria criada a 

partir da reflexão profunda acerca do tempo presente. 
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André Abujamra e Márcio Nigro: parceria na composição
da trilha musical de O contador de histórias

resumo

As dinâmicas e os resultados estéticos e narrativos da parceria entre 

André Abujamra e Márcio Nigro para a composição da trilha musical de 

O contador de histórias (Luiz Villaça, 2009), contextualizando o modo 

de produção de trilha musical nos anos 2000 no Brasil, os perfis dos 

compositores e os fatores que os aproximam no cinema. Para tanto, 

contamos com entrevistas em profundidade realizadas com Abujamra e 

Nigro (Abujamra; Nigro; 2016) e, para investigar os resultados estéticos e 

narrativos da parceria no filme, com a análise fílmica (Aumont e Marie, 

2004) embasada prioritariamente nos estudos sobre música no cinema.
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INTRODUÇÃO

A autoria camaleônica de André Abujamra na música do cinema brasi-

leiro é marcada pela combinação inesperada de timbres de diferentes 

origens – o que demonstra seu multiculturalismo musical e o gosto pela 

experimentação de sonoridades diversas, tonais ou atonais, do Ociden-

te ou do Oriente, em todos os seus projetos. Esta liberdade timbrística, 

ao mesmo tempo, o coloca em proximidade com o pastiche, a partir do 

momento em que tais combinações resultam antes do ímpeto criativo do 

que da reflexão sobre a função e origem dos sons, em cada caso – uma 

vez que a música dele segue as convenções do cinema clássico narrativo. 

Outros traços são a fluidez entre suas composições e os demais elemen-

tos sonoros fílmicos (ruído, ambiente, diálogo, silêncio) – o que demons-

tra o interesse do compositor pelo projeto sonoro do filme, pelo lugar 

onde ele é gravado e por como sua música pode contribuir para este 

universo maior –; a presença de sua música e figura em camadas sono-

ras e visuais, por meio de canções preexistentes e convites para atuação 

– comprovando seu interesse pela visibilidade, mesmo que sua música, 

em determinada cena, precise ser invisível (Gorbman, 1987) para que se 

obtenha o efeito narrativo esperado –; e o gosto pela orquestração, ex-

plorado em diferentes complexidades, dependendo da presença de um 

orquestrador mais experiente que ele ou de orçamento disponível para a 

gravação de músicos em estúdio, em conjunto ou em detrimento do uso 

de samplers de instrumentos de formação sinfônica.
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No cinema, André Abujamra assina a trilha musi-

cal de 29 longas-metragens de ficção, entre 1995 e 

2018, tendo trabalhado com diversos diretores, em 

diferentes condições orçamentárias e estruturais, 

e firmado parcerias com vários músicos brasileiros 

para a criação e produção de suas trilhas. Dentre as 

parcerias de destaque está a do artista com o com-

positor, guitarrista e produtor Márcio Nigro, estabe-

lecida desde o filme Encarnação do demônio (José 

Mojica Marins, 2008). 

Nigro possui, segundo Abujamra, um traço comple-

mentar ao seu no trabalho de composição: ao mes-

mo tempo em que apresenta um perfil autoral, ele 

apresenta habilidade ao trabalhar com músicas de 

referência. “Eu não tenho [esse talento]. [...] Eu me 

dou muito mal quando tenho que fazer uma coisa 

parecida com outra” (ABUJAMRA, 2016). Além das 

parcerias em trilhas cinematográficas produzidas 

na Omin Estúdios (home studio e empresa de Abu-

jamra) – também em O contador de histórias (Luiz 

Villaça, 2008), Amanhã nunca mais (Tadeu Jungle, 

2011), 2 Coelhos (Afonso Poyart, 2012) e Praça Paris 

(Lúcia Murat, 2017), – Márcio Nigro1 é sócio dele e 

do empresário Marcos Naza, na Mondo, produtora 

de áudio voltada para o mercado publicitário, com 

sede na Cinecolor Digital, em São Paulo.

O músico e produtor musical conheceu Abujamra 

quando foi entrevistá-lo para um trabalho da fa-

culdade em seu primeiro ano de Jornalismo. Tem-

pos depois, como jornalista da revista de tecnologia 

Mac Mania, ele o entrevistou novamente, e a revista 

lançou uma coletânea do artista em mp3. Próximo 

ao universo da tecnologia digital, Nigro passou a 

prestar suporte em informática para Macintosh, in-

clusive para músicos como Luiz Tatit – até então a 

Apple não tinha suporte autorizado no Brasil – e só 

no final dos anos 2000 se profissionalizou na música, 

montando seu próprio estúdio e iniciando a produ-

ção de discos de artistas como Carlos Careqa, Mar-

cos Bowie (Karnak) e Gláucia Nasser, além de trilhas 

comerciais.

1  Nigro assina, sozinho, a composição da música de É proibido 
fumar (2009), dirigido por Anna Muylaert.
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Nigro ministrou aulas no curso de Trilha Sonora da 

Universidade Anhembi Morumbi e assistiu a algumas 

aulas da professora e pesquisadora Suzana Reck Mi-

randa, com quem também dialogava sobre música de 

cinema. Foi em sua estreia no longa-metragem com 

Abujamra, em Encarnação do demônio, que ele de-

monstrou um perfil complementar ao do artista, ao 

ponto de, ao longo de toda a parceria, um interferir 

nas criações do outro no processo de composição.

Desde o começo sempre foi muito dividido, a gente 

dividia as cenas, ou [...] um vem, “mete a mão no 

[trabalho do] outro”. Desde o começo ficou claro 

que seria fácil de se trabalhar, porque o Abu tem 

uma coisa bacana: ele é muito apegado às ideias, 

mas nem tanto à forma. Então ele lança uma ideia, 

você dá uma continuidade [...]. E, da dupla, eu sou 

o mais “cdf” […] porque eu sou um cara muito mais 

metódico […] Ele, mais intuitivo (NIGRO, 2016).

A maior atuação de Abujamra e Nigro no cinema se 

dá em longas-metragens de ficção, formato e do-

mínio que, em geral, proporcionam uma estrutura 

mais profissional (no sentido de padronização) e ro-

busta de produção, dentro da qual é possível per-

ceber a articulação e consolidação de relações en-

tre artistas de diferentes áreas e procedimentos de 

maior complexidade e/ou duração mais ou menos 

comuns a vários filmes. Neste caso, interessa-nos os 

procedimentos e resultados concernentes à compo-

sição musical para cinema em parceria (André Abu-

jamra e Márcio Nigro), no filme O contador de his-

tórias (Luiz Villaça, 2009).

A análise fílmica compõe, em conjunto com as en-

trevistas realizadas por nós com Abujamra e Nigro 

em 2016 para a tese de doutorado (Souza, 2018), os 

procedimentos metodológicos utilizados para este 

estudo. Por meio dela, o filme foi dissecado em seus 

múltiplos elementos sonoros e visuais, em busca dos 

mecanismos da linguagem cinematográfica, confor-

me Aumont e Marie (2004). Importante frisar que 

a análise da música de Abujamra e Nigro no filme 
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não teve como eixo suas características formais por si 

mesmas, mas as articulações narrativas e dramáticas 

travadas com os demais elementos sonoros e visuais 

ao longo do filme, conforme propõe Carrasco (1993).

Se partimos do princípio que a trilha musical faz par-

te dos recursos articulatórios característicos à dra-

maturgia do cinema, ela deve, também no que diz 

respeito à sua totalidade, ser articulada em função 

da unidade de ação. Ela deve possuir características 

que façam dela um discurso unitário, e não apenas 

uma sucessão de passagens musicais sem nenhuma 

conexão. Ao mesmo tempo, ela deve contribuir para 

o estabelecimento, desenvolvimento e conclusão dos 

conflitos contidos nesse drama. No filme, enquanto 

unidade complexa, fechada em si mesma, tudo o que 

se vê e se ouve deve estar articulado em função da 

lógica e da direcionalidade dramática (ou narrativa) 

(CARRASCO, 1993, p. 169-170).

O drama de Luiz Villaça narra a história de amor fi-

lial/maternal entre Roberto Carlos Ramos – menino 

negro, pobre, de 13 anos, ex-interno da Febem e 

considerado irrecuperável – e Margueritte – peda-

goga francesa que vem ao Brasil pesquisar sobre as 

crianças da instituição e acaba adotando o garoto, 

que tem uma imaginação fértil e um dom incomum 

para contar histórias. 

Econômico em termos musicais, o filme apresenta 

uma estrutura narrativa que estabelece uma relação 

direta entre a ausência de música e a dura realidade 

da ausência da infância de Roberto na Febem e/ou 

na rua. Isso é demonstrado pela fotografia acinzen-

tada, fria; e pela arte em tons apagados. Já a trilha 

musical de André Abujamra e Márcio Nigro é asso-

ciada à infância sonhada do menino, que conhece a 

sensação de liberdade por meio de sua imaginação 

e do conhecimento propiciado a ele por Marguerit-

te, quando esta o alfabetiza – evidenciada na foto-

grafia e arte em cores quentes e alegres. 
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O CONTADOR DE HISTÓRIAS (LUIZ VILLAÇA, 2009)

Grande parte do filme é marcada por ruídos, sons ambientais urbanos 

e a voz over de Roberto adulto contando a própria história, iniciada no 

passado, na Belo Horizonte de 1978. As cenas iniciais trazem os passos 

de um Roberto deitado na brita, ao lado da linha de trem. Ele se deita 

nos trilhos e ouvimos o trem se aproximar. O surgimento da cartela com 

o título do filme sobre preto no momento em que o trem está mais evi-

dente na trilha sonora não deixa saber se o suicídio ocorreu.

No pátio da Febem conhecemos Margueritte, a pedagoga francesa. A 

câmera lenta destaca o primeiro olhar de Margueritte lançado a Roberto, 

quando este fora recapturado, e o primeiro olhar dele para ela. A ausên-

cia de música, a predominância de ruídos (gritaria, risadas, passos, cor-

reria e burburinho de meninos), sons ambientais (rua, pátio da Febem) 

e as pausas entre Margueritte com suas várias perguntas e as respostas 

curtas e agressivas de Roberto evidenciam os mecanismos de defesa e a 

dificuldade do menino em se relacionar. 
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Ela registra as respostas de Roberto em um grava-

dor que chama a atenção do menino, pela capaci-

dade de registrar a voz. Ele então conta, do jeito 

dele, como foi parar na Febem, com uma expressão 

animada, em close up. Temos, então, a primeira in-

serção de música original do filme: uma bateria rit-

mada sobre harmonias, melodias e instrumentação 

de funk/black music/disco music extradiegética soa 

sobre a imagem do menino.

A voz do menino prossegue sobre cenas que pare-

cem fotografadas na década de 1970 (cores quen-

tes, tom amarronzado), narrando, em flashback, o 

assalto realizado por uma família negra cujo figu-

rino parece o dos Jackson Five em início de carreira 

– colorido, calças xadrez, boca de sino, camisa justa, 

cabelos black power.

À bateria são acrescidas cordas agudas, contrabaixo, 

guitarra, metais e vozes cantando em inglês. A mãe 

da família dá voz de assalto ao banco, enquanto Ro-

berto, vestido como Michael Jackson criança, grita, 

com uma arma de brinquedo em mãos. Com a che-

gada da polícia, a família foge e deixa Roberto para 

trás, com o argumento da mãe de que, ele, sendo 

menor de idade, seria levado para a Febem “e se 

tornaria doutor”. A música setentista dá unidade à 

alternância entre o flashback fantasioso de Roberto 

e os planos dele contando a história à Margueritte.

A segunda inserção de trilha musical se dá logo após 

o soar do sino da igreja, quando, em câmera lenta, o 

menino de rua mais velho, Cabelinho de Fogo, ves-

tido de rei (com coroa brilhante), e seus seguidores, 

trajados com elegância, são mostrados, em câmera 

lenta, descendo as escadas, enquanto as pessoas que 

passam lhes entregam suas coisas de valor, como se 

fosse algo completamente natural (humor). Aqui, en-

quanto a fotografia dourada realça a ideia de rique-

za fácil pela sedução, a música começa com uma gui-

tarra distorcida e evolui para uma balada rock, com 

bateria, contrabaixo e guitarra, em tom menor, de-

monstrando a visão idealizada que Roberto nutre de 

Cabelinho, jovem antagonista agressivo e ameaçador.
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A música termina quando Roberto ‘ousa’ se aproxi-

mar da turma para dizer que quer fazer parte do 

grupo. De volta à realidade, Cabelinho e seu grupo 

estão vestidos como meninos de rua. Fazendo tro-

ça da criança, os meninos mais velhos o levam para 

a linha de trem, onde o espancam e estupram. Há 

ênfase nos ruídos de respiração, golpes e gritos de 

dor, além dos impropérios ditos por todos a Roberto. 

O ruído intenso do trem abafa os gritos do menino 

no momento do estupro – o que nos leva às cenas 

iniciais do filme, com ele ajoelhado na linha do trem, 

que passa no trilho paralelo à frente. Assim, a cena 

inicial adquire novos significados, por meio da mon-

tagem e da ausência de música.

Após o suicídio frustrado, a câmera subjetiva mostra 

os passos trôpegos de Roberto nos trilhos. Até que, 

na cena seguinte, vemos Margueritte abrir a porta 

de sua casa e Roberto entrar correndo, trancando-se 

no banheiro. Trata-se da segunda vez em que ele se 

dirige à casa da pedagoga, que um dia o convidara 

para um café, para que ele continuasse sua história. 

A textura pouco densa do som da casa enfatiza os 

ruídos, que ainda demonstram a distância existente 

entre os mundos de Roberto e Margueritte, inclusi-

ve em relação aos conceitos que cada um tem acer-

ca de violência. Sem que ele saia do banheiro, ela 

começa a agir, deixando comida e roupas diante da 

porta trancada. O som reverberado e a câmera com 

velocidade reduzida destacam a cena, bem como 

quando, ao acordar, ela tenta abrir a porta.

Angústias e solidões paralelas em dois universos 

completamente diferentes acontecem na casa que 

hospeda Margueritte em sua passagem pelo Bra-

sil. A ausência de música, o destaque dos foleys, o 

efeito-silêncio da casa (a partir do som do motor da 

geladeira) evidenciam a continuidade da distância 

entre os personagens, mesmo que a pedagoga ten-

te se aproximar, porém, ainda com medo do menino.
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Mesmo que a vontade de morrer persista, a primeira 

abertura do menino à Margueritte ocorre quando 

Roberto resolve tomar um banho. Boiando em su-

jeira e sangue, ele prende a respiração na banheira 

e, ao se levantar, começa a chorar. O tempo dilatado 

da cena e a ausência de música respeitam os senti-

mentos do personagem, cujo choro e respiração são 

destacados em combinação com os foleys: Roberto 

começa a brincar com o secador e a mexer nos ob-

jetos do banheiro; coloca os óculos de Margueritte, 

tentando enxergar sua realidade de outra forma.

Em um segundo movimento de Roberto em dire-

ção à francesa, ele deixa os óculos dela do lado de 

fora do banheiro. À noite a câmera revela Margue-

ritte vendo TV; o som revela Roberto descendo as 

escadas e assistindo à TV degraus acima. Ela permi-

te que ele durma no quarto – onde ele, acostuma-

do à agressividade, logo provoca ruído arrastando 

grosseiramente os móveis para que ninguém abra a 

porta. Ouvindo o barulho, ela grava em francês suas 

impressões sobre ele.

Ele chega, tímido e calado, para o café na cozinha. 

Em mais uma cena silenciosa que destaca os foleys, a 

câmera enquadra a mão dele em close up pegando 

a faca, e ela também (defesa); mas ele só vai passar 

a manteiga no pão, e ela recua (quebra de expec-

tativa). Até que, Margueritte, quebrando o silêncio, 

faz perguntas que não são respondidas. Ela começa 

a contar sua própria história a ele. Ele deixa escapar 

um olhar de curiosidade em direção a ela quando 

ouve sobre as uvas da Champagne e o coq au vin 

(galinha cozida no vinho), a comida preferida dela – 

sonoridades estranhas ao menino.

Até então, os diálogos apenas demonstravam o abis-

mo entre os personagens. Mas Roberto rompe o si-

lêncio, respondendo-a com a linguagem dos meninos 

na rua. Ela propõe que cada um ensine ao outro sua 

língua. Ele aponta para os objetos e ela responde com 

as palavras em francês. A velocidade com a qual o me-

nino pergunta demonstra sua abertura e curiosidade 

em relação ao mundo. Ela propõe que ele fique lá por 

uma semana, em troca de contar sua história para 

que ela registre no gravador (revelado em close up).
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Roberto adulto conta, em voz over, que ele havia aceito a proposta, so-

bre a imagem de uma pipa colorida no céu (ênfase no ruído do vento). 

As cores vivas indicam a história dele sendo iniciada. A terceira inserção 

de trilha musical – agora, apresentando a música-tema do filme – ocorre 

enquanto Roberto empina a pipa: são cordas em notas agudas, arpeja-

das e golpeadas sobre uma base em dó maior, com inserção de notas 

médias e agudas ao piano, em um ritmo andante, delicado.

A fotografia colorida, a alta intensidade dos ruídos e a alegria da música 

sublinham e aumentam as características da memória do menino sobre 

seu bairro e as pessoas do lugar: Seu Jorge e suas garrafas coloridas no 

bar; Vilma, vendedora de beiju, e suas longas pernas (ruído do tabulei-

ro); Seu Artur e sua “bicicleta que cospe fogo” (brilho e ruído intensos 

da faca sendo afiada); e Seu Batista, pregador do fim do mundo, em seu 

tom apocalíptico. 

Aqui o som do vento e apenas as notas arpejadas ao piano tornam mais 

delicado e suave o momento em que Roberto apresenta sua mãe, que 

estende as roupas brancas no varal. As cordas voltam quando ele apre-

senta toda a família. Movimentos sinuosos de câmera e a progressão das 

ações são embalados pelo tema musical do filme, que, por sua vez, é 

acompanhada da voz over de Roberto adulto.
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Abujamra criara uma música a partir do roteiro do 

filme e esta, com a aprovação do diretor, serviu de 

referência para a montagem e o próprio trabalho 

de composição posterior, com Márcio Nigro. Na cena 

da pipa, em O contador de histórias, quando Rober-

to narra sua história para Margueritte, Nigro imagi-

nava uma música diferente da aprovada. Prevaleceu 

a vontade do diretor por uma música mais discreta, 

em cordas e piano.

Eu queria uma trilha muito mais mágica, muito mais 

“Tim Burton”. [...] O menino parecia que estava dan-

çando uma valsa, que era toda comentada, porque 

era uma cena longa. Mas ele [diretor] queria uma 

coisa mais que pavimentasse [...]. A gente não pode 

se agarrar com unhas e dentes a uma ideia porque, 

no fundo, o trabalho é nosso até a parte de trilha 

sonora; o todo não é nosso (NIGRO, 2016).

Quando, no filme, toda a comunidade aparece na 

casa de Seu José, a música modula para mi bemol 

maior, enfatizando a novidade e a expressão de 

contentamento das pessoas diante do único apare-

lho de TV da rua. A música recua para enfatizar a 

propaganda da Febem, que promete cuidar e ga-

rantir o futuro das crianças das famílias carentes. O 

piano agudo, arpejado e suave retorna em dó maior, 

diante da expressão da mãe de Roberto, que sonha 

com um futuro melhor para o filho, e cessa quando 

ela, já em casa, acorda o menino para levá-lo à Fe-

bem antes do amanhecer.

Quando, no ônibus, ele pergunta o que tem na Fe-

bem e a mãe responde “um monte de coisa boa”, 

a expressão dele através da janela do veículo se 

funde às imagens e aos sons de malabaristas, per-

na-de-pau, trapezistas, cuspidora de fogo, palhaços, 

animais e outros artistas de circo, que ele imagina 

encontrar na instituição.
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É quando volta a música em dó maior, agora com 

metais agudos (trombone) e graves (trombone e 

tuba), com bateria marcada, que, com os sons das 

ações dos artistas e das reações (“oh!!”) de uma pla-

teia imaginária, enfatizam o ar circense da recepção 

idealizada pelo menino. O fogo cuspido pela artis-

ta é colocado em movimento reverso na montagem, 

indicando a volta de Roberto à realidade: aqui, a 

música entra em fade out e cessa quando o porteiro 

os recebe na Febem, de uma forma impessoal, em 

imagem acinzentada.

Roberto narra, em voz over, sua entrada no lugar, 

com educadores brigando e crianças gritando. A 

mãe de Roberto assina os papéis para deixá-lo lá, 

fala dos planos para o caçula de seus nove filhos 

para amenizar sua própria culpa e é impedida pela 

diretora de se despedir do filho. A ênfase no som 

dos papéis revela a burocracia da ação e a desuma-

nização das crianças, transformadas em estatística. 

O som reverberado da voz do menino gritando pe-

los corredores a mãe que vai embora começa a se 

misturar ao som das crianças no pátio, seguido da 

cena de sua primeira noite no lugar, chorando, sob 

a reprimenda do bedel – momentos em que a au-

sência de música é crucial para demonstrar a infân-

cia e a inocência perdidas.

De manhã, as crianças esperam no pátio a aula de 

educação física. Roberto adulto narra, em voz over, 

a expectativa do menino sobre sua primeira aula – 

quebrada pela entrada de uma professora gorda e 

grosseira, que ele imagina ser um hipopótamo: a 

câmera muda de velocidade quando o hipopótamo 

de pano aparece, com um som grave de água balan-

çando em um recipiente.
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Por meio de Dona Judith – que deixa as crianças fa-

zendo polichinelo e vai ler o jornal, com voz grave e 

distorcida e som de água acompanhando o balanço 

de seus peitos enormes – e das psicólogas da Febem 

– que diagnosticavam precocemente os problemas 

das crianças – o filme critica a postura dos pedago-

gos na Febem. E, mais do que isso, critica a desmoti-

vação, o despreparo e a falta de suporte a eles pela 

própria instituição. Enquanto isso, a distância entre 

Roberto e sua mãe biológica aumenta. A cada cena 

de visita, Roberto presta mais atenção às brincadei-

ras no pátio, destacadas acima do diálogo, em ima-

gem e som.

Uma trilha de caixinha de música é brevemente ou-

vida sobre imagens de um cartão de Natal da árvore 

que, na imaginação de Roberto, é animado e mos-

tra o bom velhinho em seu trenó, demonstrando a 

grande expectativa das crianças para o Natal. Mas o 

Papai Noel é Dona Judith, a professora de educação 

física, e o destaque do burburinho das crianças reve-

la sua indignação.

Roberto sofre ainda mais na Febem quando muda 

para a ala dos meninos maiores, já que passa a apa-

nhar dos mais velhos. A postura impessoal da dire-

tora contrasta com a confusão ruidosa dos meninos. 

Ali ele conhece o Cabelinho de Fogo, para a turma 

do qual ele gostaria de entrar. No pátio os novatos 

na ala mais velha ensaiam seus primeiros palavrões, 

enquanto os demais jogam futebol (humor). 

Na cena da primeira fuga de Roberto a câmera re-

vela os meninos acordando e correndo pela Febem, 

com imagem em baixa velocidade. A música tema 

em dó maior retorna, com pianos arpejados mais 

graves e violinos em pizzicato2, que embalam a ilu-

são de liberdade dos meninos. A música é conju-

gada à voz over de Roberto adulto e adquire mais 

texturas e oitavas em cordas mais graves quando 

os meninos alcançam a rua. Dinâmica e textura se 

adensam quando eles aparecem correndo.

2  Técnica em que as cordas são pinçadas com os dedos e não 
friccionadas com o arco.
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Sobre a música em ritmo alegre, o adulto relembra suas diversas fugas. 

Pianos agudos ressurgem na música para assinalar a passagem de tem-

po: as pernas correndo se modificam e a câmera abre o enquadramento 

para revelar os meninos mais velhos. A música adquire um tom levemen-

te irônico e também cômico quando o Roberto adulto rememora o que 

a Febem oferecia: companheirismo (imagem do menino apanhando); 

comida de primeira (gororoba em close); natação (bedel enfiando sua 

cabeça na água); orientação pedagógica (professor batendo no rosto e 

gritando com ele); quarto privativo (solitária). Esse clipe reforça a moti-

vação dos meninos para a fuga, o que conserva a leveza da música em 

relação à violência das imagens da sequência.

De dia, quando eles dobram a esquina da rua, a voz over de Roberto 

compara a turma a um time de futebol. É quando começa a versão ins-

trumental da canção Na cadência do samba (Que bonito é), composta 

por Luis Bandeira (1956), com metais, percussão e piano, em sua ver-

são eternizada sobre imagens de futebol nos cinejornais do Canal 100. A 

música acompanha a narração e o som dos meninos assaltando os pas-

santes, em câmera lenta e fotografia brilhante, clara, quente e colorida. 

Quando os policiais o pegam, o som de uma torcida imaginária reage 

(“Uhhh!”), como se estivessem em uma partida de futebol, imprimindo 

comicidade à cena.
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Na sequência seguinte, de volta ao presente, a di-

retora da Febem entrega a Margueritte o dossiê de 

Roberto, recomendando cuidado e temendo por ela, 

apesar da postura neutra e contida. No diálogo no 

restaurante a francesa conta à amiga o relato de 

Roberto sobre os maus tratos, e a diretora, em tom 

irritado, confirma, dizendo que nada daquilo consta 

no dossiê e justificando a violência dos bedéis com a 

falta de recursos da instituição.

Em casa Margueritte ensina Roberto a andar de ca-

beça erguida, colocando um livro em sua cabeça. Na 

voz over, o adulto compara os métodos da francesa 

aos da Febem, dizendo que lá eles aprendiam a an-

dar de cabeça baixa. Quando o livro 20 mil léguas 

submarinas cai no chão, Roberto se interessa e ela lê 

parte da história, ao que ele responde sorrindo. Há 

uma fusão para as imagens inventadas pelo Rober-

to criança, enquanto o adulto diz, em over: “Parecia 

que eu tinha cheirado thinner”. Começa, então, uma 

trilha lisérgica, com guitarras distorcidas, teclados, 

baixo e bateria, em dó menor, sobre uma animação 

que simula o efeito alucinógeno da substância. 

Quando a animação acaba, temos Roberto dopado, 

cheirando uma lata de thinner na despensa da casa 

onde mora Margueritte. A música cessa quando ela 

o flagra e sai da dispensa falando sozinha em fran-

cês, irritada e ansiosa, pega o gravador e um cigarro, 

começa a relatar o ocorrido, mas não termina. 

Ela discute com Roberto com voz alterada quando ele, 

ainda dopado, altera e diz que não quer ficar. Ela o 

convence a aceitar as regras dela quando lhe promete 

o coq au vin. Na cena seguinte, Roberto está sentan-

do e sorri vendo TV – música ao piano e efeitos de 

desenho animado parecem sair do aparelho –, sobre 

voz over do adulto falando que faziam três coqs au 

vin que ele estava lá (humor com a unidade incomum 

de passagem de tempo). Margueritte coloca um disco 

de vinil na vitrola: soa a canção Sá Marina, de Wilson 

Simonal (1970), cuja inserção alude às histórias conta-

das por Roberto e à própria história narrada no filme: 

“Descendo a rua da ladeira / Só quem viu, que pode 

contar...”. A canção cobre o intervalo de um mês na 

passagem para a cena seguinte, quando Roberto lê 

na sala e a francesa o chama para o almoço.
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Na cena seguinte, os dois vão ao mercado, quando 

está em evidência o som do ambiente da feira. Ao 

ver Cabelinho de Fogo, Roberto se esconde (câmera 

e som em velocidade mais lenta). No retorno à casa, 

a voz over destaca a parada na praça. Um malandro 

conta a um grupo de pessoas uma história mirabo-

lante para que comprem a caneta que supostamen-

te foi utilizada para assinar a Lei Áurea. O moço diz 

que a história é mais importante que o ouro e que a 

mágica. A plateia ri, enquanto o moço atua. Por dez 

cruzeiros, Margueritte compra a caneta, mas pede 

a de cor marrom. Ao ser questionada por Roberto 

pelo fato de ter sido enganada, a francesa retruca, 

dizendo que pagou pela história. A caneta marrom, 

da Independência, é mais cara que a da Lei Áurea 

(humor). Roberto, desde pequeno dono de si, esco-

lhe a da Independência.

Os dois guardam as compras. A campainha toca e, da 

janela, Roberto vê Cabelinho de Fogo abrindo o por-

tão. O rapaz se apresenta como amigo dele, a câme-

ra desacelera a imagem para enfatizar a ameaça; ele 

repara em tudo. O clima pesa; Margueritte prepara 

algo pra comer e Cabelinho se aproveita do lugar 

para fazer pequenos furtos. Uma discreta trilha mu-

sical ao fundo, com sons atonais e metálicos esparsos, 

aumentam a tensão no diálogo entre os dois meni-

nos. Cabelinho diz que o autoriza a participar da tur-

ma, começando por um grande assalto àquela casa. 

Pressentindo algo, Margueritte o chama, enquanto 

o rapaz sobe as escadas e deita na cama da france-

sa. O rapaz confronta Roberto, lembrando-o do seu 

lugar de menino negro e pobre. Quando Cabelinho 

pega o gravador, Roberto reage, e o rapaz foge com 

o aparelho. Roberto demonstra valentia ao tentar 

recuperar o gravador, o que consegue, mas à custa 

de uma surra. Sons metálicos da trilha extradiegética 

se misturam aos sons da briga e da rua. 
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Quando ele chega ferido, Margueritte o trata como 

mãe, escondendo sua dor, repreendendo-o pela 

briga e mandando-o tomar um banho – ao que ele 

obedece. Na cena seguinte, no ônibus – em um pa-

ralelo com a cena da mãe biológica, quando esta o 

levou para a Febem – o menino, entediado e impa-

ciente, pergunta a Margueritte sobre o destino da-

quela viagem, omitido pela francesa. Ela conta his-

tórias para Roberto sobre sua infância e revela a ele 

o fato de não poder engravidar. 

Próximo ao destino, ela usa um lenço para vendar 

os olhos do menino. Os violinos agudos em pizzicato 

executam o tema do filme quando Roberto, de olhos 

vendados, sente o cheiro de ‘peixe podre’. Ao tirar 

a venda, ele vê o mar pela primeira vez. O menino 

corre e profere os palavrões aprendidos na Febem, 

demonstrando sua felicidade, enquanto a trilha cres-

ce em textura, com cordas contínuas e agudas. A mú-

sica cessa para enfatizar, na cena seguinte, o menino 

aprendendo a ler com 20 mil léguas submarinas. A 

passagem de tempo ocorre por meio da leitura mais 

fluente do menino, que conclui o livro.

Quando os dois vão ao estádio, o som reverbera-

do das catracas revelam a perspectiva do medo do 

menino, e a revista pelos guardas o amedronta. No 

banheiro masculino, diante do espelho, Margueritte 

diz a ele sobre não ter vergonha de ser quem ele 

é, assumindo sua nova vida. Ela faz piada com sua 

brancura, ao que Roberto ri: começa o hino do Atlé-

tico Mineiro, falando sobre vitória (“Vencer, vencer, 

vencer / Este é o nosso ideal”), enquanto Roberto 

passa por todas as revistas que pode, pela novidade 

da sensação de ser liberado. 



III JORNADA INTERDISCIPLINAR DE SOM E MÚSICA NO AUDIOVISUAL

O hino entra em fade out para a cena seguinte, em 

que Roberto está aprendendo a escrever e pede que 

a francesa prepare um coq au vin. Ela revela o fim de 

sua pesquisa e o almoço com o cônsul da França para, 

supostamente, tratar de seu visto de estrangeira – na 

realidade, ela trata da adoção de Roberto sem que 

ele saiba. Uma semana antes de partir a francesa 

conversa com a diretora da Febem: o diálogo é sua-

ve, mas duro; as duas debatem sobre o tratamento 

dado aos meninos na instituição, a falta da família, 

as dificuldades de cuidar de muitas crianças por meio 

de políticas públicas. Esse debate é entrecortado de 

cenas de Roberto ofegante e com raiva, preparando 

o banheiro para uma enchente dentro da casa.

O tema do filme volta ao piano quando as amigas 

ficam sem palavras, dando a entender que o proble-

ma das crianças de rua está longe de uma solução. A 

lentidão da música e a execução por um piano meio 

‘abluesado’ reforça a melancolia da cena, acrescida 

do violoncelo, enquanto as duas fumam um últi-

mo cigarro. A música, acrescida também de violinos, 

une as duas cenas paralelas, em que as amigas se 

despedem e Roberto destrói as fitas e alaga a casa, 

sem saber que vai para a França com Margueritte. 

 

Na cena seguinte, o intenso som da água é sincrô-

nico ao alagamento do banheiro. A água toma a 

casa, demonstrando também o transbordamento de 

Roberto pela provável perda de sua figura materna. 

Ao chegar, Margueritte corre para fechar as tornei-

ras, gritando pela preocupação com Roberto. Decla-

rando seu amor, ela conta a ele que os dois partirão 

juntos. A emoção da cena dada pela ausência de 

música se transforma em humor quando, pela voz 

over, sabemos que ela o fizera enxugar a casa toda, 

como uma mãe faria. 
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Em um vinhedo na França, Margueritte mostra a 

uva da Champagne que uma vez chamara a aten-

ção de Roberto em uma história dela. O plano se 

fecha quando ele pega a fruta e, ao se dirigir ao ros-

to dele, a câmera revela um Roberto jovem adulto, 

mantendo sua mesma opinião sobre a uva (“gosto-

sinha”). Os dois caminham pelo vinhedo, em plano 

geral. Ele a convida a voltar ao Brasil. Ela, com cabe-

los mais curtos e ar mais maduro, recusa e lhe pre-

senteia com o endereço de sua mãe biológica, em 

um envelope a ser aberto em seu retorno. 

Quando Margueritte lhe beija a testa, o piano com o 

tema do filme retorna, ligando esta cena às seguin-

tes, quando ele volta ao seu bairro, 12 anos depois: 

a continuidade da fotografia revela antigos persona-

gens antes idealizados pelo menino, demonstrando 

uma visão amadurecida e nostálgica de Roberto, re-

forçada pelos violinos e piano do tema musical.

O andamento lento ao piano e a voz over do adulto 

embalam a caminhada do personagem à sua antiga 

casa, quando avista a mãe, em câmera subjetiva. Ele 

sai do enquadramento e aparece ao lado dela. Em 

silêncio, os dois se olham. Ele diz que será professor 

e ela, reconhecendo-o apesar do tempo, conclui que 

tudo deu certo – provavelmente não pelos motivos 

que ela acredita. Os dois se abraçam e o tema musi-

cal volta a soar com violino e violoncelos, acrescido 

do piano, quando a música aumenta sua intensidade.

Pela voz over, sabemos que Margueritte morrera 

em sua cidade natal e que Roberto voltara à Febem 

como estagiário em docência. Sob o olhar desconfia-

do das crianças, ele, empolgado, começa a contar a 

história de 20 mil léguas submarinas. A ausência de 

música destaca o dom de Roberto para contar his-

tórias. Assim, o jovem aspirante a professor encerra, 

na imagem simultânea às camadas sonoras diegéti-

ca e extradiegética (over), sua própria história trans-

formada em filme.
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O silêncio embala as cartelas sobre preto que revelam, em texto, o desti-

no de Roberto, personagem real que inspirou o filme, seguidas dos crédi-

tos finais. Em caráter documental, a voz do professor surge nos créditos, 

seguida de sua imagem, contando história para desconhecidos em uma 

praça.

Sua voz permanece nos créditos, enquanto imagens dele e da plateia se 

alternam. Com os créditos do elenco, a música-tema retorna, com cordas 

em contraponto (violinos e violoncelo), e harmonia e melodia em dó 

maior. A suavidade das notas contínuas confere ao final do filme um 

caráter otimista, enfatizado pela modulação da música para mi bemol 

maior e pela existência, de fato, daquele personagem no mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pela atmosfera emocional e pelo risco de o filme se tornar mais uma his-

tória de superação de uma criança pobre – pauta recorrente em telejor-

nais – podemos compreender o uso econômico da música em O contador 

de histórias. A economia, por fim, valoriza e fortalece o tema composto 

por Nigro e Abujamra, bem como a inserção de outras músicas, originais 

ou preexistentes, vinculadas à imaginação ou às oportunidades aprovei-

tadas pelo menino para construir seu presente e futuro.
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A ausência de música, por sua vez, demonstra a rea-

lidade violenta das crianças em situação de rua e a 

impotência de instituições fadadas à má gestão e à 

escassez de recursos duramente obtidos por meio 

de políticas públicas. Digna de nota é também a 

coexistência, no filme, de diferentes vozes de perso-

nagens vindos de universos distintos, em diferentes 

tempos: Margueritte fala português com paixão e 

sotaque carregado; por vezes, se expressa em fran-

cês. O menino Roberto revela o código falado nas 

ruas, aprende a ler e a escrever em português com 

uma francesa, muda de país e tem toda a sua histó-

ria contada por ele mesmo, na fase adulta. Vozes de 

universos muito distantes se encontram na Febem e 

eternizam-se em espaço e tempo nas fitas do grava-

dor de Margueritte, objeto que seduz o menino e a 

partir do qual uma ponte entre os mundos do filho 

e da mãe adotiva é construída.

Ao analisar, neste trabalho, a dinâmica e o resultado 

da parceria entre André Abujamra e Márcio Nigro 

para a composição da trilha musical de O conta-

dor de histórias, nos deparamos com uma simbio-

se entre as competências dos músicos, possível não 

apenas pela capacidade e formação técnica, mas 

também por uma longa convivência com Abujamra. 

Nigro se define como mais metódico e ‘cerebral’, 

enquanto define Abujamra como mais ‘intuitivo’ – 

características confirmadas pelo próprio compositor 

em entrevista (Abujamra, 2016).

Abujamra, quando não conta com um orquestrador 

ao seu lado – como em O contador de histórias (Luiz 

Villaça, 2009) –, tende ao pastiche em suas compo-

sições – entendendo pastiche como uma colagem 

e/ou recombinação de práticas criativas preexisten-

tes, relacionado ainda à substituição da sonoridade 

sinfônica (instrumentos reais gravados por músicos 

reais em formação de orquestra) ou outra, com me-

nos elementos, por instrumentos virtuais. 



III JORNADA INTERDISCIPLINAR DE SOM E MÚSICA NO AUDIOVISUAL

Além disso, quando não associado a compositores 

com facilidade em lidar com trilhas de referência, 

como Márcio Nigro, tende a ter processos mais con-

flituosos com diretores que se utilizam deste proce-

dimento para montar o filme. “Ele [Abujamra] gosta 

de ser um artista e ele gosta de se meter em tudo, 

ser ator, ser diretor. Então, ele quer aparecer, ele 

quer se divulgar como artista” (NIGRO, 2016).

Pensamos que as composições em parceria contri-

buíram tanto para o alavancar da carreira de Márcio 

Nigro em longas-metragens quanto para o amadu-

recimento de Abujamra como compositor de músi-

ca para cinema, a partir do momento em que ele 

precisa negociar suas ideias não apenas com o di-

retor, mas submetê-las, sem apego, às opiniões e 

novas ideias de seus parceiros. Para um artista de 

palco que aprendeu a compor música para cinema 

na lida profissional e, muitas vezes, em conflito de 

ideias com o diretor, a convivência e a experiência 

de dividir a composição com amigos suavizou, com 

a cumplicidade construída nessas relações, o dolo-

roso processo de compreender a trilha musical não 

como fim, mas como parte de algo maior; não como 

o ‘projeto da vida’, e sim como ‘um projeto a mais’. 
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ENTRE PAISAGENS E TERRITÓRIOS: espaço, som e
autenticidade nas narrativas fílmicas da História do blues

resumo

A trilha sonora exerce importantíssimo papel na construção de um 

universo ficcional imersivo e coerente, e quando falamos em narrativas 

fílmicas sobre o passado essa função é carregada de outros objetivos 

ainda – tais como a construção de aura de autenticidade e uma 

adaptação fidedigna. A presente reflexão problematiza alguns conceitos 

como soundscape e território, partindo das formulações teóricas de 

Murray Schafer e da dupla francesa Giles Deleuze e Félix Guattari para 

assim propor um referencial metodológico para se pensar a construção 

da trilha sonora nesse tipo de produto audiovisual com destaque para as 

narrativas da Historia do blues estadunidense no século XXI.

DANIEL DÓRIA

POSSOLLO CARRIJO
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palavras-chave

soundscape

território

lugar de memória

« retornar ao sumário da seção « retornar ao sumário geral
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Imagine você, caro leitor: o silêncio imperfeito e violado da sala de cine-

ma, um misto em verdade de conversas, respirações e o constante ruído 

do equipamento de projeção, interrompido por aquele primeiro e po-

deroso ataque de metais que abre o tema composto por John Williams 

em 1977, e já se materializa instantaneamente aquela logotipo mais 

que familiar de Star Wars em nossas mentes, sem que nossos olhos pre-

cisem conferir a correlação entre som e imagem. Essa se tornou familiar 

já, uma relação simbólica socialmente aceita e reconhecida, parte mes-

mo da identidade desse produto cultural da contemporaneidade. Agora 

pensemos um quadro semelhante, mas de natureza diversa: imagine que, 

em meio á escuridão do cinema, sem imagem alguma projetada, se ma-

nifeste um dramático bandonéon de tango, ou mesmo flautas de bambu 

harmonizadas por um erhu, quem sabe uma cítara, esbanjando sétimas 

maiores sobre um ritmo acelerado de um derbake ou outros instrumen-

tos rítmicos originários da mesma região. Facilmente seremos transpor-

tados a Buenos Aires, à China ou a algum canto do Oriente, seja ele 

da porção árabe ou indiana, inspirados apenas por essas texturas, esses 

códigos sonoros/musicais qualitativamente reconhecíveis, historicamen-

te associados às suas culturas originais. Seguindo a mesma linha, agora 

pensemos um violino que passeia pelo modo dórico de ré em compas-

so ternário ou uma banda de rua de dixieland: não apenas a região se 

insinua, como também um tempo específico – a Europa medieval ou a 

Nova Orleans do começo do século XX. Local e tempo: duas variáveis, 
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duas características qualitativas que, ao longo da 

história humana, modelaram e estabeleceram ca-

racterizações peculiares de imensa diversidade, e o 

aspecto sonoro se inclui aí. Diferentes espaços são 

reconhecidos pela sua paisagem sonora, e a mesma 

reconfigurou-se ao longo do tempo, assumindo no-

vas matizes e imortalizando aqueles momentos em 

sua própria especificidade. O objetivo da presente 

análise é precisamente problematizar esse tipo de 

investigação: o uso da música e da trilha sonora em 

sua totalidade nas narrativas fílmicas históricas en-

quanto elementos de construção de uma aura de 

autenticidade frente a esse espaço e tempo específi-

co. Porque aqui cabe a pergunta: como chamar esse 

espaço/tempo sonoro? Como avalia-lo? Como pro-

blematiza-lo? Que categorias reflexivas empreender 

que possam dar cabo tanto da crítica quanto mesmo 

do ofício, da produção da trilha por profissionais da 

área? Comecemos definindo alguns conceitos.

SOUNDSCAPE

Inicialmente um conceito que se mostra útil e de 

considerável alcance é o de “paisagem sonora” – ou, 

em sua forma original, soundscape, que sugere co-

notações um tanto mais amplas que paisagem em 

sua língua mãe. Proposta por Murray Schafer em A 

Afinação do Mundo (1977) e revisitado em O Ouvido 

Pensante (1986), o termo basicamente faz menção 

à totalidade de elementos sonoros que compõem 

determinado ambiente. Fazem parte desse grande 

“quadro” três grandes grupos de sons: os fundamen-

tais, os sinais e as marcas.

Por sons fundamentais o autor pensa aqueles sons 

que caracterizam o ambiente, os “sons de fundo”: o 

grave e periódico som das ondas do mar no litoral, 

o roçar das copas das árvores fruto da ação do vento 

numa floresta, ou o caos de vozes e máquinas de 

uma cidade grande. São mesmo sons arquetípicos, 

tão fortemente conectados às suas respectivas locali-

dades que imediatamente as insinuam. A essa gran-

de caracterização sonora desses sons fundamentais 
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temos os “sinais sonoros” e as “marcas sonoras”: 

quanto à primeira categoria, correspondem aqueles 

sons que devem ser ouvidos, tais como os sons ter-

ritoriais produzidos por animais que estabelecem a 

extensão do espaço em que estão inseridos ou, no 

caso humano, formas de comunicação daquela re-

gião, como o sino das igrejas, força centrípeta de or-

ganizações sociais da nossa cultura ocidental cristã, 

ou as buzinas de navio, sempre presentes em locali-

dades portuárias. Quanto à segunda categoria, pen-

semos essas marcas como aqueles sons de aspecto 

qualitativo, significativo para aquela região. Similar 

às outras duas categorias, distingue-se por diferen-

ciar espaços que poderiam ser confundidos. Cantos 

de pássaros, que podem ter fins territoriais, agindo 

assim como sinais naturais, podem igualmente dife-

renciar para alguém que conheça suas nuances de-

terminada região do planeta de outra apenas pela 

característica do canto que diferencia as espécies, 

associando determinada sonoridade à região nativa 

daquela variedade animal. Ou mesmo, tal como ci-

tando anteriormente, em tempos anteriores à gran-

de globalização proporcionada pela grande revo-

lução dos meios de comunicação, o tipo de música 

que se ouve nos centros urbanos – ou rurais, vale 

frisar, principalmente frente às análises que vere-

mos adiante – também os diferencia de outros, uma 

vez que cada comunidade desenvolveu estilos musi-

cais diferentes e que tornam cada rincão do mundo 

único em certa medida. Falando em música e paisa-

gem sonora, para Schafer inclusive podemos pensar 

a música enquanto uma paisagem sonora ideal da 

imaginação (SCHAFER, 2001, p.70): como nos pro-

põe o autor, seja a partir de um objetivo progra-

mático/imitativo – como uma harmônica que imita 

o movimento do trem, um apito que imita o canto 

dos pássaros ou recursos de registro grave que suge-

rem o som das profundezas ctônicas – de reprodu-

ção simbólica do ambiente ou de uma abordagem 

absoluta/ideal, aquela que pensa a música como 

uma ferramenta abstrata, tal como a matemática, 

utilizada para dar vida às construções imaginativas 

do homem sem necessariamente comprometimento 

com a natureza, caso da música mais acadêmica, por 



III JORNADA INTERDISCIPLINAR DE SOM E MÚSICA NO AUDIOVISUAL

exemplo, mas também de todos os estilos menos 

“primitivos”1 e que acabam por se definir por suas 

próprias características, ambas correspondem a uma 

agência humana sobre o espaço sonoro, o domínio 

do mesmo, como nos propõe Wisnik2 (WISNIK, 1999). 

De uma forma ou de outra, essas formas de lingua-

gem musical específicas irão compor a paisagem so-

nora de determinado local, agregando a seu inven-

tário de marcas sonoras e por vezes alcançando uma 

natureza quase arquetípica.

1  Pensando aqui, naturalmente, primitivo não enquanto algo 
inferior ou rude, mas apenas enquanto formas de música mais 
primordiais, com menos interferência de linguagem formal e/ou 
contato com outras culturas.

2  Em o O Som e o Sentido (1999) José Miguel Wisnik nos pro-
põe uma análise histórica acerca da relação estabelecida entre o 
homem e a música, abordando seus aspectos ideias, identitários 
e filosóficos. Dentro dessa abordagem, afirma que o ato musical 
sempre foi uma espécie de tentativa de domínio do espaço so-
noro enquanto mais uma instância da natureza a ser dominada.

Schafer ainda nos oferece uma boa base para se 

pensar a ideia de “ruído”. Para o autor, o ruído não 

corresponde necessariamente a um som desagra-

dável, mas àquilo que fomos orientados a não bus-

car com a audição, uma espécie de interferência na 

mensagem, na semântica sonora de acordo com a 

qual fomos educados (SCHAFER, 1991, p.69). Desde 

o ruído branco constante e, possivelmente, incômo-

do, até a sutil fricção de folhas secas na relva, ele 

se faz onipresente, e pode ser pensado mesmo en-

quanto uma forma de poder: desde o sino da Igre-

ja até o poderoso barulho ruidoso produzido pelos 

meios de produção, o maquinário industrial, sím-

bolo do capital, o monopólio dos ruídos de grande 

intensidade está associado ao poder e à sua prática 

– quem pode se pronunciar, quem detém os meios 

de produzir o ruído alto e potencialmente incômo-

do, legislações urbanas acerca de horários e circuns-

tâncias em que se permite o ruído. O ruído, dessa 

forma, compõe inexoravelmente a paisagem sonora, 

tanto enquanto som fundamental quanto como si-

nal e/ou marca sonora, fruto da ação tanto do am-

biente quanto das formas de vida ali presente.
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O conceito de Murray Schafer, entretanto, nos oferece uma pequena li-

mitação: ele tende a se deter mais num aspecto descritivo, e o que busca-

mos aqui é analisar as peculiaridades socialmente reconhecíveis de deter-

minado espaço sonoro. Para tal, visitemos outro conceito muito próximo 

mas de natureza um tanto diversa.

TERRITÓRIO SONORO

Um espaço qualitativamente condicionado pode ser pensando enquan-

to um território. Opondo-se à concepção tradicional do termo, que o 

pensa enquanto uma porção espacial delimitada por fronteiras em cuja 

extensão prevaleça um conjunto de normas/leis bem como características 

elencáveis, tais como etnias, índices socioeconômicos dentre outras vari-

áveis, adotamos aqui o conceito bem como proposto por Giles Deleuze e 

Félix Guattari no quarto volume de seu trabalho Mil Platôs: capitalismo 

e esquizofrenia (1980), mais especificamente no capítulo “Sobre o  Ritor-

nelo”. Os autores partem dessa figura da linguagem musical – um trecho 

de uma obra que a caracteriza e que se repete periodicamente, afirman-

do a identidade da obra, identificado também pelos dois pontos que, 

posicionados no começo e no final de determinada porção de compassos, 

lhes impões a repetição – para pensar o tipo de operações que determi-

naria os limites desse tal território a partir da ideia de agenciamento.
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Partindo da análise do canto dos pássaros e de ou-

tras ações animais em seus respectivos habitats, os 

autores notam que o espaço que se chama de ter-

ritório dessas criaturas não corresponde a um zo-

neamento fixo e imutável, mas sim a uma porção 

constantemente submetida à ação desse ser que se 

afirma, ocupa e age sobre o espaço, demarcando-o 

– seja pelo canto, urina ou pela simples presença –, 

sendo assim “seu território” apenas na medida em 

que se faça presente. Logo, esse território se afirma 

a partir da repetição de um gesto, de uma assinatu-

ra – daí a utilização do termo ritornelo pelos autores.

O ritornelo define uma oposição entre o que está 

dentro e o que está fora. Ao se afirmar pela repeti-

ção ele cria uma diferenciação qualitativa, que cor-

responde ao que os autores vão chamar de código, 

que seria precisamente esse algo, esse gesto ou mar-

ca que se repete, que o caracteriza. Essa repetição, 

entretanto, não se dá de forma automática e impes-

soal, mas sim através de um ritmo próprio, que impu-

ta uma natureza personalizada, em oposição a uma 

mera medida formal. Esse ritmo de repetição dos 

códigos específicos de cada agente se inter-relaciona 

com o meio em que estão inseridos, que seria o con-

junto de códigos diferentes, cada um reproduzido 

de acordo com seu ritmo específico dentro de uma 

coletividade. Dessa forma, o território se afirmaria a 

partir dos componentes do meio tornados qualitati-

vos, constituído numa defasagem do código/descodi-

ficação particular fruto de uma margem de liberda-

de, pois o ritornelo, além de definir um dentro/fora 

também teria outros dois aspectos: promover uma 

caracterização expressiva desse dentro e uma rea-

bertura, um inter-agenciamento entre códigos, fruto 

da interação desse espaço dito territorial com outros 

territórios, tanto compartilhados quanto limítrofes.

Fica evidente aqui que diversos territórios individu-

ais se fazem presentes no mesmo espaço, e acabam 

por compor, tal como uma orquestra, o que os au-

tores vão chamar de motivos territoriais, que seriam 

precisamente essa característica particular fruto da 

sobreposição de agenciamentos específica daquele 

ambiente. Seguindo pela rota da associação com a 

linguagem musical, dividimos esses motivos em duas 



III JORNADA INTERDISCIPLINAR DE SOM E MÚSICA NO AUDIOVISUAL

partes: os personagens rítmicos e as paisagens meló-

dicas – ponto em que essa teoria começa a se comu-

nicar com a de Schafer mais evidentemente, como 

deve ter ficado claro. Os personagens seriam como 

os “rostos”, as melodias individuais – ou, numa 

abordagem menos metafórica e tomando por base 

o trabalho de Schafer, seriam as marcas sonoras, 

como o sino da paróquia, a música de rua, a língua/

dialeto/sotaque dos indivíduos, o canto das espécies 

de aves daquele local, etc. – que se sobrepõem, for-

mando “contrapontos”, harmonizações de “melo-

dias” diferentes, mas que dividem o mesmo espaço. 

Ou seja: a repetição periódica dos variados códigos/

melodia/marcas a partir de seus ritmos específicos 

– personagens rítmicos – comporiam dentro desse 

meio uma paisagem melódica – que não correspon-

de necessariamente à paisagem sonora de Schafer, 

pois Deleuze e Guattari apenas partem do exemplo 

e da nomenclatura da música sem de fato nela se 

deter – fruto do contraponto dos mesmos.

Os autores diferenciam quatro tipos de ritornelo, 

que seriam a) os territoriais, que demarcam o es-

paço; b) os de funções territorializadas, de aspecto 

simbólico que afirmam esse espaço; c) os ritornelos 

recodificados, frutos de novos agenciamentos com o 

meio; e d) os ritornelos desterritorializados, “afron-

tamentos” à caracterização do território que se ma-

nifestam dentro do mesmo a despeito do seu não-

-pertencimento (DELEUZE ;  GUATTARI, 1994, p.170). 

Esses ritornelos afirmam a identidade daqueles que 

estão inseridos em seu chamado território por evo-

carem uma determinada “paisagem”, uma espécie 

de personagem, remetendo a uma tempo/espaço a 

priori que fabrica novos tempos, novos “agoras” a 

cada vez, sem nunca de fato “o ser”, uma vez que 

não faz a si próprio, mas remete simbolicamente 

àquela relação, àqueles motivos territoriais. Dessa 

forma, acaba por agir também através de quatro 

maneiras: a) os ritornelos de meio, que são a carac-

terização própria e natural do território, fruto da 



III JORNADA INTERDISCIPLINAR DE SOM E MÚSICA NO AUDIOVISUAL

inter-relação dos códigos, do contraponto, como 

mencionado anteriormente; b) os ritornelos natais, 

que expandem o espaço de pertencimento e esta-

belecem uma relação com o todo; c) os ritornelos 

populares e/ou folclóricos, que tendem a uma indivi-

duação e que são compartilhados por determinados 

grupos; d) e os ritornelos cósmicos, grandes refe-

renciais quase arquetípicos, como o mar ou o vento 

(DELEUZE ; GUATTARI, 1994, p.190). 

A grande questão com relação aos ritornelos/terri-

tórios reside enfim na sua consistência, na sua ca-

pacidade de se afirmar e de serem reconhecidos e 

diferenciados dos demais agenciamentos. Para os 

autores, isso se dá através de uma consolidação de 

uma enunciação maquínica (DELEUZE ; GUATTARI, 

1994, p. 178) de natureza rizomática: não há um 

eixo central, uma regra para essa paisagem meló-

dica, mas ela se repete com determinada periodici-

dade ritmada de forma mais ou menos espontânea, 

envolvendo descodificações e transcodificações sem 

entretanto perder o conjunto de materiais expres-

sivos que traçam o território. É algo semelhante ao 

conceito de macchina mitológica de Furio Jesi, que, 

ao pensar a natureza dos mitos, afirma a sua não 

existência, defendendo em lugar que o que temos 

na verdade são narrativas acerca do assim chama-

do mito, que se reproduzem e retroalimentam, as-

sumindo novas feições a cada vez, se atualizando e 

unindo a comunidade em torno de seus princípios 

sem de fato jamais o ser, sendo apenas um grande 

espaço vazio e intangível que magnetiza, exercen-

do grande força centrípeta na medida em que co-

necta presente e passado numa suspensão sempre 

atualizada, um passado remoto e identitário cada-

vez-presente que, a despeito de sua natureza ma-

quínica, nunca perde a consistência (JESI, 2014), tal 

como a mecânica do ritornelo territorial de Deleuze 

e Guattari. 
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Tomando por base o mesmo referencial teórico, Giu-

liano Obici em sua dissertação de mestrado Condi-

ção da Escuta (2006) propõe o conceito mesmo de 

território sonoro, indo para além da analogia ao 

âmbito da música proposto pelos franceses para 

de fato se debruçar acerca das implicações des-

sa demarcação espacial com relação à música e ao 

fenômeno da escuta. Para o autor, uma vez que o 

território corresponde ao primeiro agenciamento, 

ou seja, à primeira ação, a definição de um espaço 

em que se age, o mesmo não corresponderia a uma 

simples delimitação de domínios, mas mesmo a uma 

produção de mundos (OBICI, 2006, p.80), no senti-

do de que constitui um espaço imaginário, dotado 

de características familiares e que tando definem 

quanto são definidas pelos agentes que o compõem. 

Além disso, temos a afirmação mais enfática de que 

os motivos territoriais valorizariam a diferença e 

a distância, se caracterizando em grande medida 

por aquilo que os separa dos outros – a oposição 

do dentro/fora já proposto por Deleuze e Guatta-

ri. Partindo de uma divisão dos tipos de ritornelo 

similar às dos franceses – dividindo-os em ritornelo 

de territorialização, desterritorialização e reterrito-

rialização (OBICI, 2006, p.84) – a música aqui é pen-

sada, similarmente à chamada música absoluta de 

Schafer3 (SCHAFER, 2001, p.151), como desterritoria-

lizada, pois acredita que a mesma possa ser deslo-

cada de seu ambiente original e apreciada de for-

ma independente – o que leva a parte de sua tese 

central, ao definir os conceitos de Território Sonoro 

Serial (TSS) e Território Sonoro Difuso (TSD), proble-

matizando as formas de apropriação do elemento 

musical e deslocando-os de sua natureza ambiental 

ao torna-los uma espécie de propriedade particular 

(OBICI, 2006, p.106-107). O que temos aqui é um di-

álogo entre uma abordagem micropolítica, que pen-

sa a experiência pessoal da escuta musical a partir 

da relação entre propriedade e aspectos qualitativos 

que geram diferentes formas de afetos com relação 

3  Em A Afinação o Mundo (1977) Murray Schafer faz essa opo-
sição entre música absoluta, onde os compositores modelariam 
paisagens sonoras ideais da mente, e música programática, que 
seria imitativa do ambiente, sendo a primeira comumente seno 
desenvolvida para ser executada a portas fechadas e desvincula-
da do ambiente externo.
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à mesma e que elevam o debate para uma esfera bem mais complexa. 

Entretanto, é chegada a hora de fazer um breve balanço: até que ponto 

esses conceitos, tal como se apresentam, propostos pelos autores citados, 

servem de fato a essa pesquisa? Devemos aqui lembrar o objetivo cen-

tral: estamos a investigar ferramentas teórico-metodológicas que auxi-

liem na crítica e produção de material audiovisual de releituras historica-

mente localizáveis no tempo e espaço com especial atenção aos aspectos 

sonoros enquanto referenciais de caracterização autênticos. Nesse sen-

tido, por exemplo, o conceito de soundscape carece da carga simbólica/

semântica que perseguimos, sendo mais associado a uma descrição. Da 

mesma forma, o território, tal como proposto por Deleuze e Guattari 

tem a ver com um agenciamento espacial, como a formulação apresenta-

da por Obici, mas aqui o que nos preocupa é também e muito importan-

temente uma questão temporal! E mais do que isso, historicamente reco-

nhecível. Pensamos não apenas um espaço, mas um lugar histórico, que 

fora sim um território, caracterizado por agenciamentos, e que apresen-

tou uma paisagem sonora característica, mas enquanto um lugar que já 

não há, bem como a natureza do mito para Jesi, não há aqui um critério 

objetivo descritivo para se basear, mas apenas noções relativas ao que 

chamamos de autenticidade. É chegada a hora de problematizá-la.
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AUTENTICIDADE

Em seu artigo “Any resemblance to people living or 

dead” (1987) Natalie Zemon Davis nos propõe que 

a aceitação de uma narrativa fílmica acerca do pas-

sado estaria vinculada fortemente à correspondên-

cia entre aquele referencial exposto e o que se co-

mumente entende acerca do período – vestimentas, 

sotaques, dialetos, indumentárias. Essas referências 

podem ser mais ou menos vinculadas à realidade e 

ao factualmente comprovável, mas o ponto chave é 

compreender o que de fato se associa àquele recor-

te. Essa “grandeza” é o que a autora vai chamar de 

aura de autenticidade: a capacidade de convencer, 

de ao menos soar/se insinuar como pertinente fren-

te àquilo que social e historicamente se construiu a 

respeito de algo. O conceito aqui tem a mesmo co-

notação que em outros trabalhos consultados, como 

o de Benjamin Filene, que propõe que o eventual 

fracasso da carreira musical de Leadbelly se deveu ao 

fato de que o grande interesse que o público mani-

festava por seu trabalho derivava desse aspecto au-

têntico quase monolítico, da performance intocada 

de alguém que passou muito tempo encarcerado e 

que implantava em sua performance elementos “tal 

como se fazia antigamente”, um baluarte da tra-

dição oral, por assim dizer (FILENE, 2000). A similar 

conclusão chega David Grazian em Blue Chicago 

(2005) ao analisar a cena noturna atual de Chicago, 

onde existe um predomínio absoluto, de acordo com 

o autor, de música negros de aparência e perfor-

mance “autênticos”, ou seja, que pareçam de fato 

ter vindo mediante caminhada ou carona do Sul dos 

EUA, da região do delta do rio Mississipi, como os 

lendário precursores do estilo – o que muitas vezes é 

pura fantasia. A partir dessas reflexões é que pensa-

mos aqui o conceito de autenticidade enquanto uma 

pedra angular do referencial teórico da pesquisa, 

ao lado da ideia de lugar de memória, forjada pelo 

historiador Pierre Nora, que em seu artigo de 1992 

“Entre Memória e História” nos oferece essa formu-

lação: a imputação de sentido simbólico a um lu-

gar – monumento, feriado, livro, porção urbana ou, 

como nos propõe William Guynn, mesmo um filme 

(GUYNN, 2006), tanto de época, sendo um documen-

to de seu tempo, quanto referente a uma recorte 
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anterior – com o objetivo de conectar os indivíduos 

do presente a um passado identitário, estabelecendo 

um vínculo ancestral e reforçando não só os princí-

pios morais como também servindo como fonte de 

moral para a comunidade (LANDY, 1998, p.8).

Naturalmente, a construção desse lugar de memó-

ria, ou seja, a forja desse amplo sentido simbólico 

não se dá de forma plenamente objetiva. Tal como 

a escrita da história, que em verdade não se dife-

rencia tanto da escrita de qualquer outro tipo de 

produto que se valha da linguagem, como uma ro-

mance ou um roteiro cinematográfico, recorrendo à 

imaginação para “juntar os pontos” e a estruturas 

de enredo pré-genéricas para ordenar os elemen-

tos da narrativa e lhe imputar sentido, como pro-

põe Hayden White em Trópicos do Discurso (1973), 

no momento em que se elabora um lugar de me-

mória, um produto cultural que espera-se que fun-

cione como mecanismo de suspensão temporal ao 

conectar emotivamente presente e passado, diversos 

objetivos, agendas políticas e motivações influencia-

das pela subjetividade dos envolvidos se fazem pre-

sentes, sendo parte de um discurso específico. Este, 

que, por sua vez, deve apresentar determinado grau 

de autenticidade, ao menos em sua aparência, para 

que obtenha sucesso frente ao público e à socieda-

de. Ora, quando falamos em filmes que remetem a 

um recorte histórico falamos sobre uma ambienta-

ção que deve ser localizável no tempo e no espaço, e 

a trilha sonora deve acompanhar essa empreitada! A 

cena deve estar ambientada, em seu enquadramen-

to, numa paisagem, e a essa passagem corresponde 

um soundscape, que será construído artificialmente 

através de um processo de seleção e, espera-se, pes-

quisa minuciosa, para assim caracteriza-lo utilizando 

de todos os recursos disponíveis, desde a música de 

fundo até os menores ruídos que caracterizem aque-

le espaço. Dizemos aqui “artificialmente” pois não 

há como ser totalmente fidedigno numa abordagem 

realista a uma paisagem que já não há! Mas existem 

recursos para se reconstruí-la, pois essa não era uma 

mera paisagem, não apenas um soundscape, mas 

sim um espaço sonoro modificado e caracterizando 

qualitativamente pelos agenciamentos operados so-

bre si – a saber, aquilo que o torna um território de 
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acordo com a conceitualização de Deleuze e Guat-

tari. O que nos causa um pequeno problema aqui 

é esse aspecto temporal: se o território se afirma 

a cada momento, se é dinâmico, como denominar 

assim um espaço reconstruído artificialmente e que 

em verdade recorre a certas lógicas estereotipadas 

até certo ponto para reforçar e imputar uma aura 

de autenticidade que, por vezes, pode muito mais 

fazer jus a uma construção, e não à realidade pro-

priamente dita? O que temos aqui, semelhantemen-

te ao outro conceito abordado, é uma espécie de lu-

gar sonoro, dada sua natureza não apenas espacial 

como temporal também. É um lugar pois é delimi-

tável, se assemelhando a um território sem porém 

contar com suas propriedades dinâmicas e sem per-

tencer a ninguém mais que o plano da fantasia, o 

virtual. É uma paisagem igualmente, de fato, sem 

se limitar a isso, por representar de forma quase ar-

quetípica um conjunto de ideias formuladas acerca 

daquele objeto retratado. É, pois, um lugar sonoro.

Essa reflexão faz parte de uma pesquisa maior em 

desenvolvimento, mas podemos, até o presente 

momento, nos satisfazer com essas conclusões pre-

liminares que visam orientar e organizar um corpus 

conceitual para melhor trabalhar e problematizar 

as fontes em questão – a saber aqui, os produtos 

audiovisuais do presente que abordam períodos 

históricos, com destaque, no caso da presente em-

preitada, para aqueles acerca da história do gêne-

ro musical blues no cinema do século XXI. Como diz 

Michel Chion, a trilha sonora assume um papel de 

valor acrescentado no argumento fílmico (CHION, 

2008, p.12), e cabe ao pesquisador compreender 

as peculiaridades desse valor semântico no caso de 

uma caracterização fílmica histórica. 
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Música e documentário

resumo

A apresentação visita aspectos éticos relacionados à presença da 

música na tradição documentária que recorrentemente aparecem 

em discussões acadêmicas e não acadêmicas. Inicialmente, é colocado 

em pauta um certo apagamento do microfone, como ferramenta de 

construção artística, na literatura cinematográfica. A partir dessa breve 

consideração, é discutido como a ideia de se pensar a música como 

elemento manipulador não se sustenta sem uma apreciação diacrônica 

das inflexões éticas e estéticas da tradição documentária. Por fim, é 

ensaiado como a noção de não diegese impulsiona, não raramente, 

o pensamento sobre a presença da música no documentário para um 

debate de não mundanidade.
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III JORNADA INTERDISCIPLINAR DE SOM E MÚSICA NO AUDIOVISUAL

Desprezada por Narciso e com vergonha, Echo vaga pela floresta e se 

esconde entre as folhas. Ninguém a vê, mas todos a escutam. Na caverna 

de Platão, o som é refletido, enquanto o objeto visual é projetado. Tudo 

se passa como se o som original fosse reproduzido e o objeto, a partir de 

seu modelo real, fosse representado pelo seu negativo. Alfred Hitchcock, 

durante a produção de Lifeboat (1943) questiona: “Mas de onde supos-

tamente vem a música no meio do oceano?”. À qual respondem: “Per-

guntem ao Sr. Hitchcock de onde vêm as câmeras e eu lhe direi de onde 

vem a música” (THOMAS, 1973). Câmera e música são equivocadamente 

colocadas no mesmo patamar, tanto por Hitchcock quanto pelo compo-

sitor que o responde, enquanto, na verdade, a câmera encontraria seu 

análogo sonoro no microfone e a imagem visual na música.

É pressuposto que sem câmera não se faz muito daquilo que entende-

mos como filme, mas parece que ainda existem dúvidas em relação ao 

microfone enquanto uma máquina a serviço da arte fílmica. Até o sa-

gaz Jean-Louis Baudry, ciente dos aspectos ideológicos carregados pelos 

aparatos cinematográficos, vai se referir ao som, registrado e projetado, 

como elemento a serviço da ideia de reprodução, à semelhança do real, 

e à imagem como representação, como portadora primeva dos aspectos 

ideológicos do aparato1.

1  Para uma discussão sobre o pensamento e a reavaliação dos preceitos de Jean-Louis 
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É claro que aquilo que é visual e aquilo que é so-

noro imprimem diferenças, senão ontológicas, de 

percepção. Um exemplo bem corriqueiro: não pode-

mos a olho nu ver o que está atrás da parede, mas 

podemos escutar aquilo que está atrás dela. Aquilo 

que vemos remete imediatamente ao objeto origi-

nário enquanto o sonoro pode carregar um mistério 

em relação a sua fonte originária. A câmera filma o 

objeto visualizado pelo espectador enquanto o mi-

crofone não o faz necessariamente. As imagens pa-

recem nos trazer perguntas de como e onde ocorreu 

a tomada, dado que a materialidade visual, de for-

ma geral, transborda do óbvio. Em relação aos sons, 

parece-nos satisfatório descobrir sua fonte, ficando 

o aparato sonoro mediador apagado de questiona-

mentos2. Tenho acreditado que a falta de conside-

Baudry naquilo que concerne à presença do som no cinema, con-
ferir Echo and Narcissus: Women's voices in classical Hollywood 
cinema, de Amy Lawrence (1991), Into the vortex: female voice 
and paradox in film, de Britta Sjogren (2006) e “Audio-Visual: Di-
sembodied Voices in Theory”, de Anaïs Le Fèvre-Berthelot (2013).

2  Para uma discussão aprofundada sobre epistemologia e on-
tologia do som cinematográfico, conferir o artigo “Sound, Epis-
temology, Film”, de Edward Branigan (1997). 

rações sobre o microfone no cinema, fora de uma 

discussão estritamente tecnológica, tem pés nessa 

perspectiva e postura frente à materialidade sonora. 

Estou enganado ou falamos pouco sobre tomada so-

nora e ontologia do som cinematográfico?

O apagamento do aparato microfone é sentido 

tanto na literatura da área do cinema, de forma 

abrangente, quanto na literatura específica de som 

e música fílmica. Teoria, história e análises, recorren-

temente se firmam ou tomam como pressuposto o 

posicionamento, enquadramento e ângulo da câme-

ra e toda mise-en-scène derivada do fato de sua pre-

sença e calibragem. Mas considerações sobre o som, 

e especialmente sobre a música, tendem a apagar 

ou diminuir a importância da presença do microfo-

ne para a experiência fílmica, seja a tomada feita 

em estúdio ou em locação.
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E esse apagamento tem tomado um curso drástico 

quando o assunto é documentário. Parece que ten-

demos a cair numa cilada teórica, mesmo quando 

estamos de sobreaviso. Embora o debate aparente 

ser ingênuo, não são raras as discussões que apre-

sentam a querela de que a música ou é diegética e 

faz parte do mundo real ou a música é não-diegéti-

ca e flexiona e articula o mundo para o espectador 

de forma anti-ética ou passível de questionamento, 

senão de forma problemática, mentirosa ou pejo-

rativamente subjetiva. Alguns dos autores que têm 

pensado a relação som-imagem no documentário le-

vantam semelhantes discussões, como é o caso, por 

exemplo, de Holly Rogers (2015), Bill Nichols (2015), 

Iben Have (2010), Leo Murray (2010), Rebecca Coyle 

(2003) e Lack Russel (1997) – e, também, da chama-

da de trabalhos para o simpósio internacional “The 

Sound and Music in Documentary Film” (“Som e 

música no documentário”), sediado na Universidade 

de Huddersfield, em  20173.

3  Ver: https://smdf2017.wordpress.com/call/

E não é de se estranhar completamente, já que o 

questionamento ético é do mais alto valor para a dis-

cussão da tradição documentária. Ao falar de músi-

ca no documentário é difícil escapar de debates que 

trazem à tona a temática da validade ética da pre-

sença da música – sobretudo da música cujos corpos 

ou objetos que a fazem soar não são vistos na tela 

ou que não se supõe fazerem presentes no extra-

campo homogêneo da imagem. E os pontos mais to-

cados nesses debates giram em torno de ideias como 

“essa música manipula a realidade”, “a música tira a 

objetividade”, “a música manipula as emoções”, “a 

música estetitiza a realidade”, “a música adiciona 

percepções que não se aferem pelas imagens”.

Tais afirmações não são falsas em si: como já haviam 

notado Platão e Aristóteles (e também as recentes 

pesquisas sobre cognição musical), a música tem tais 

potenciais. O problema dessa perspectiva reside na 

falsa ideia de que existe um problema ontológico na 

relação da música com uma (suposta) essência docu-

mentária – uma essência que, em verdade, é, mais 

do que tudo, se existente, transitória.
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A música, acredito, é capaz de manipular uma suposta realidade, de ge-

rar emoções, de tirar a objetividade, mas essas questões não são paten-

tes quando o assunto é documentário.

Russel Lack (1997, p. 257), no seu livro sobre música no cinema, busca 

nos conceitos de “percepção” e “estética” de Platão e Aristóteles a ideia 

de que a “música tem a capacidade de mudar nossos sentimentos em 

relação ao objeto ao qual acompanha”, afirmando que a presença da 

música no documentário é extremamente ambígua e que a “música em 

si parece ameaçar a autenticidade dos documentários”. E, de fato, como 

nota Ken Donnelly (2015, p. 140),

Muitos documentários procederam a partir da posição de que a música não 

deveria prejudicar, nem desafiar, a primazia das representações na tela. Assim, 

muitos realizadores evitaram a música dramática incidental como acompa-

nhamento das imagens e dos sons diegéticos. Esses elementos [imagens e sons 

diegéticos] sozinhos parecem transmitir a realidade diretamente enquanto a 

música não diegética, particularmente no seu estilo hollywoodiano, parece 

ser a personificação da manipulação emocional e a “adição” estetizante da 

realização documentária.
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Contudo, esse contorno, no sentido pejorativo, de 

“não realidade”, “não autenticidade”, “manipula-

dora” etc. adquirido pela música no domínio docu-

mental, podemos dizer, é relativamente jovem ou, 

como coloca o próprio Donnely (2015, p. 140), “é 

uma conceitualização relativamente moderna” 4.

Para julgar a validade, prejuízo, autenticidade etc. 

da presença da música no documentário, é preciso 

pensar com um olhar diacrônico sob os preceitos da 

realização, da postura ética (ou não ética) – que sa-

bemos que em muito já mudou. Do contrário, res-

tam-nos considerações descompassadas a respeito 

de um grupo ou de uma maneira específica de se 

4  Cabe dizer, contudo, que um certo “medo” de interferir e 
manipular a “realidade” vista nas telas é notado desde o perí-
odo silencioso nos manuais e antologias de acompanhamento 
musical quando estavam em jogo as imagens “reais” dos não 
ficcionais. Esse “medo”, que deve ser pensado através de uma 
perspectiva ética e estética, tem assumido diferentes facetas ao 
longo da história do documentário. Um debate mais detalhado 
sobre esse tema poderá ser encontrado num texto que recente-
mente escrevi, Documents and writings on sound in documen-
tary film: in search of a history and theory, a ser publicado em 
2019 numa coletânea sobre o filme documentário.

fazer documentário, creditando a alguns o porte da 

essência documentária e desconsiderando as trans-

formações epistemológicas do fazer fílmico – que 

são caras para o entendimento da tradição docu-

mentária – ou, ainda pior, apagando as fronteiras 

entre o ficcional e o não ficcional, acreditando que 

a música, ao manipular e emocionar, ficcionaliza 

tudo aquilo que toca.

Embora já bastante sabido, é importante ressaltar 

que a ideia de acesso direto, desimpedido e objetivo 

à realidade ou à verdade não foi e nem é usualmen-

te colocada em debate de forma ingênua pelos rea-

lizadores da tradição documentária e nem sequer 

foi busca constante dos realizadores e personagens 

e, mesmo quando almejada, variou significativa-

mente segundo parâmetros éticos e estilísticos. Tam-

pouco esses termos (objetividade, realidade, verda-

de) são inequívocos e consensuais entre realizadores, 

espectadores e personagens; não é em torno dessas 

expressões, como bem nota Fernão Ramos (2008), 

que se define o campo documentário. Uma breve 

leitura nos escritos de precursores determinantes da 
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tradição documentária, como Robert Flaherty, John 

Grierson, Dziga Vertov e Joris Ivens5, deixa-nos claro 

que o campo documentário começa a se configu-

rar numa certa oposição aos cinejornais, encarados 

como excessivamente factuais. Em seus escritos, pa-

lavras como “revelação”, “subjetividade” e “inter-

pretação” são encontradas repetidamente.

Se nos atermos às sinfonias metropolitanas, que 

são marcos inaugurais da prática musical autoral no 

domínio documental, como em Berlim: sinfonia de 

uma metrópole (Walther Ruttmann, 1927), notare-

mos, com o apoio da partitura escrita para o filme 

por Edmund Meisel, que a cidade de Berlim é pen-

sada, articulada e levada ao espectador de forma 

poética, por concatenações rítmicas e contrastes de 

cortes entre planos, distantes de uma tentativa de 

observação direta do mundo. No caso de O homem 

com a câmera (Dziga Vertov, 1929) e Entusiasmo 

5  Alguns textos dos referidos autores podem ser encontrados 
em português na coletânea A verdade de cada um, organizado 
por Amir Labaki (2015)

(Dziga Vertov, 1930), tendo no horizonte as indi-

cações sonoras escritas para os filmes6 (e o próprio 

material sonoro, no caso de Entusiasmo), podemos 

dizer que a realidade vista e ouvida de forma dire-

ta e objetiva é uma forma alienada de se perceber 

o mundo. Assim, a realidade, que está oculta, deve 

ser revelada pelas ferramentas narrativas dos filmes, 

das quais a música faz parte (CHAVES, 2015). 

Se falarmos de documentários dos anos 1930 e 1940, 

sobretudo aqueles financiados por instituições es-

tatais, seja na Europa, América ou Ásia, notaremos 

que boa parte deles tinham como pressuposto ético 

a missão educativa ou propagandística; e, para atin-

gir seus objetivos, o uso da música como ferramen-

ta narrativa desempenhou função estratégica, fosse 

numa dimensão lírica ou assertiva. 

6  As instruções musicais escritas por Vertov para O homem 
com a câmera podem ser encontradas no livro “Dziga Vertov: 
Iz Naslediia, vol. 1, Dramaturgicheskie Opyty”, editado por Ale-
xander Deriabin (2004). As indicações sonoras de Entusiasmo 
podem ser conferidas no livro “Kino-Eye: The Writings of Dziga 
Vertov”, editado por Annette Michelson (1984).
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Se o questionamento da música pode ser notado 

de forma mais contundente na prática documentá-

ria, é a partir dos anos 1960, sobretudo no cinema 

direto norte-americano e nos seus desdobramentos 

autobiográficos, que, de forma geral, se apegavam 

a uma ontologia fenomenológica do documentário 

em relação ao mundo. Ou seja, se apegava à expe-

riência e aos fenômenos advindos da circunstância 

de tomada em homogeneidade à circunstância de 

mundo, vendo com maus olhos o trabalho de pós-

-produção naquilo que concerne à geração de ima-

gens e sons. Contudo, vale ressaltar que esse ques-

tionamento não foi feito apenas para a música, mas 

para todos os elementos sonoros e também visuais 

que não eram captados in loco e que quebravam o 

pacto de respeito à cronologia mundana. E mesmo 

sob essa maneira de pensar, a música não se ausen-

tou completamente da filmografia do direto.

A partir dos anos 1970, vemos emergir narrativas 

que são marcadas pela impotência/ insegurança/ 

desconfiança em falar do “outro” distante, que põe 

em evidência o corpo do realizador na tomada, que 

tornam evidentes os métodos e os artifícios fílmicos, 

que se inflam do relativismo das afirmações, que se 

centram no eu-realizador e/ ou que tematizam e 

problematizam construções identitárias das quais o 

realizador toma parte. Nelas uma nova guinada do 

som em perspectiva a toda a tradição documentária 

é notável7.

7  Conferir, por exemplo, David Hulzman’s diary (1967, 
Jim McBride), Sad song of yellow skin (1970, Michael 
Rubbo), The selling of the pentagon (1971, Peter Davis), 
Speaking directly (1973, Jon Jost), An American family 
(1973, Craig Gilbert), Triste trópico (1974, Arthur Omar), 
The ax fight (1975, Tim Asch), Grey gardens (1976, Albert 
e David Maysles), Word is out: some stories of our lives 
(1977, Mariposa Film Group), Daughter Rite (1978, Mi-
chelle Citron), Joe and maxi (1978, Maxi Cohen), Demon 
lover diary (1980, Joel DeMott), N!ai, the story of a !Kung 
Woman (1980, John Marshall), Not a love story (1981, 
Bonnie Sherr Klein), Breaking and entering (1981, Ann 
Schaetzel), Atomic café (1982, Jane Loader, Kevin Raf-
ferty e Pierce Rafferty), Diaries (1982, Ed Pincus), Death 
and the singing telegram (1983, Mark Rance), Cabra mar-
cado para morrer (1984, Eduardo Coutinho), Far from Po-
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Numa análise panorâmica de uma filmografia que 

se encaixa nesse espectro explicitado é notável, por 

exemplo, que a desconfiança e a rejeição do uso de 

música e demais elementos sonoros que se fundam 

num espaço-tempo heterogêneo ao do espaço-

tempo da tomada visual parece se diluir se temos 

no horizonte, por exemplo, as obras do estilo dire-

to dos anos 1960. A voz over (e a voz off) adquire 

também novas dimensões ante o dito documentário 

clássico e recupera um certo vigor perdido no dito 

documentário moderno dos anos 1960. Se ela es-

teve mais atrelada na história do documentário ao 

falar do e pelo “outro”, ela parece, de forma notá-

vel, começar a falar de si (de seu dono) e/ ou de um 

espaço-tempo no qual o “eu” assume uma centrali-

dade. Ao passo que a tomada sonoro-visual sincrô-

land (1984, Jill Godmilow), The mothers of the Plaza de 
Mayo (1985, Lourdes Portillo e Susana Muñoz), Sherman’s 
march (1986, Ross McElwee), The thin blue line (1988, Er-
rol Morris), Ori (1989, Raquel Gerber), Surname Viet given 
name Nam (1989, Trinh T. Minh-ha), Tongues untied (1989, 
Marlon Riggs), Roger and Me (1989, Michael Moore), In-
timate stanger (1991, Alan Berliner), Silverlake life: the 
view from here (1993, Peter Friedman e Tom Joslin).

nica, portátil e em locação, que marca a produção 

do documentário dos anos 1960, persiste, é notável, 

também, a nova dimensão que ela adquire: o sujeito 

realizador assume, recorrentemente, o lugar central 

no transcorrer da tomada e na edição, seja fazen-

do-se escutar, seja tematizando-se e circunscreven-

do-se em sons. Sons que não são necessariamente a 

voz, mas quaisquer sons, e que, sobretudo, demar-

cam relações diretas com o “falar” de si (marcas que 

irão também transparecer a partir do processo de 

edição, montagem e mixagem da trilha sonora). O 

“silêncio”, que antes parecia emergir mais como uma 

“falta” de elementos sonoros evidentes, em momen-

tos longos da presença solitária da música (silêncio 

verbal e/ ou de ruídos) ou como o meio-tempo entre 

uma fala e outra, ganha força em si, na articulação 

e na relação com as imagens, sujeitos e temas (mes-

mo em filmes verbalmente densos). O sound design 

– ou as práticas sonoras que embaralham os arca-

bouços fronteiriços entre as pistas de música, ruído 

e voz ou que lidam com uma dimensão mais auto-

ral de “arte sonora” – parece, mesmo que de forma 

modesta, emergir, ao mesmo passo em que a edição, 
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montagem e mixagem mais vigorosa da trilha so-

nora torna a ganhar espaço, voltando-se, de forma 

recorrente, à reflexividade narrativa (um espaço, de 

edição, montagem e mixagem, que já havia sido li-

berado, por exemplo, no documentarismo britânico 

dos anos 1930 e 1940 e que recuou em produções 

do direto e verdade dos anos 1960). A construção 

do ambiente sonoro e dos ruídos – tanto aquela 

fundada na tomada sincrônica em locação quanto 

aquela que se funda em espaços heterogêneos aos 

da circunstância de mundo fílmico – revela sonori-

dades mais íntimas, oníricas, psicológicas e pessoais. 

Se no dito documentário clássico o ambiente sonoro 

e demais ruídos eram ativados em perspectivas mais 

ou menos amplas e sociais (sons de fábricas, multi-

dões, ferramentas de trabalho, sons de guerra etc.), 

é notável que os sons do corpo e da “mente” dos 

indivíduos são trazidos mais à tona. As edições sono-

ras que revelam o método fílmico e a desconfiança 

no inequívoco da narrativa e da enunciação pare-

cem, também, se revelar de forma densa. 

Todas essas mudanças são impensáveis se não nos 

afastamos da ideia de essência documentária, se 

achamos que o documentário contemporâneo se lo-

caliza numa região nebulosa entre ficção e não-fic-

ção, se não consideramos as ressignificações práticas 

da produção e pós-produção frente a novas deman-

das e intenções documentárias, assim como são im-

pensáveis se não temos no horizonte as implicações 

de mão dupla entre transformações éticas e manei-

ras do microfone se fazer presente.

É notável que aquela música cuja fonte não se vê ou 

não se sente em homogeneidade ao campo visual 

é alvo recorrente de discussões nas quais se põem 

em questão a presença potencialmente polêmica da 

música no documentário.
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Tal tipo de música, por mais que presa na teoria da música fílmica a con-

ceitos que tendem a impeli-la a um não lugar, a um não tempo ou a 

uma dimensão distante daquela das imagens – tal como “não diegético”, 

“música incidental” e “música de fosso” –, não perde sua dimensão espa-

ço-temporal mundana, como materialidade em si, como elemento físico-

-auditivo do mundo, com um lugar de partida e de chegada, como um 

elemento que é captado por um microfone sob ordens de uma equipe 

realizadora. Acredito que essa maneira, atemporal e não-espacial, não 

seja a mais interessante de encarar esse tipo de música no documentário, 

tampouco, num oposto conceitual, aquela música cuja fonte localizamos 

na imagem ou que entendemos como espacial e temporalmente homo-

gêneas à tomada visual.

Tenho preferido pensar que a música no documentário se estabelece 

como presença e como recurso do cumprimento de papéis ligados à di-

mensão espaço-temporal da (encen)ação, num extremo, e como recurso 

que tende a estabelecer e organizar a unidade narrativa e o arco ma-

croestrutural narrativo, no outro extremo. No primeiro caso, a relação 

entre equipe realizadora e objeto fílmico tende a se enfraquecer em fa-

vor da valorização da autonomia do espaço-tempo da ação, no segundo, 

é o caso em que a equipe realizadora se expressa, intencionalmente ou 

não, em relação aos objetos fílmicos, sejam eles abstratos ou concretos.
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Ambos os casos, contudo, não se pode perder de 

vista, estão sob decisões da equipe realizadora e da 

presença do microfone. Assim como outros fatores 

do aparato articulatório cinematográfico, a música 

se faz presente no documentário numa intenção 

fílmica com fim no espectador. Dessa forma, a mú-

sica pode se manifestar, assim como os demais ele-

mentos fílmicos, tanto como elemento narrativo 

ou como parte da ação. E essa distinção, devemos 

admitir, não é clara ou categoricamente indubitável 

(como as discussões sobre som no cinema ficcional 

vêm demonstrando nas últimas décadas).

Contudo, a partir daí chegamos num ponto inte-

ressante para pensar o documentário: a música e 

o microfone que a possibilita existir para o espec-

tador, podem estar desprendidos do espaço-tempo 

de tomada visual e funcionar tanto como elemen-

to narrativo quanto da ação, ou podem estar liga-

dos ao espaço-tempo de tomada visual e funcionar, 

também, tanto como elemento da ação quanto 

narrativo.

Num extremo, poderíamos citar a trilha musical de 

Industrial Britain (Robert Flaherty e John Grierson, 

1933), que é composta por músicas compiladas, de 

arquivo, notadamente de repertório romântico, cap-

tadas num universo marcadamente distinto do uni-

verso espaço-temporal de tomada visual do filme; 

e, no outro extremo, poderíamos citar a trilha mu-

sical de Lonely boy (Roman Kroiter e Wolf Koenig, 

1961), que em certos trechos aquilo que escutamos 

é também visto, quando, por exemplo, escutamos e 

vemos Paul Anka executando suas canções. Em am-

bos os casos, o microfone que capta a música, inde-

pendente da sua presença homogênea ou heterogê-

nea em relação à câmera, pode desempenhar papéis 

narrativos ou papéis do plano das ações.
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Essa perspectiva torna-se interessante quando a 

música, por exemplo, não parece se encaixar nesses 

extremos. Citemos dois exemplos distintos. Os pes-

cadores de Aran (Robert Flaherty, 1934), que contou 

com uma trilha musical original baseada em canções 

irlandesas tradicionais (especificamente das Ilhas 

de Aran), mas que foi gravada em estúdio; e Song 

of heroes, em que, no processo de realização, Joris 

Ivens (realizador do filme) disse à Hanns Eisler (com-

positor da trilha musical): “Você não pode escrever 

essa música se você não ver e escutar todo o ambien-

te sonoro e de trabalho e o espírito revolucionário 

[daqui]” (DÜMLING apud COOKE, 2008, p. 269).

Por um lado, cabe perguntar se seria proveitoso do 

ponto de vista analítico, nesses casos, dizer que a 

música é não diegética e não pertence ao mundo 

das imagens filmadas; e, por outro lado, se seria 

proveitoso dizer que a música é diegética e perten-

ce ao mundo das imagens filmadas. Parece difícil en-

carar essas perguntas sem responder com contradi-

ções. Contudo, talvez fosse mais interessante pensar 

que a dimensão mundana da música se faz presente, 

tal como a dimensão instrumental e ferramental da 

música se faz presente, seja na pré-produção, na to-

mada, na edição ou na montagem. O mundo, em 

ambos os casos, se faz presente, em alguma instân-

cia, de forma viva pela música, que habita ou já ha-

bitou o próprio objeto fílmico ou seu espaço-tempo, 

por mais que pelo filtro da composição. Ela pode 

estar a serviço de características do espaço acústico 

e da cultura sonora do objeto fílmico, a serviço do 

indizível e do invisível, a serviço da (encen)ação8 dos 

corpos, pode revelar a maneira de entender o mun-

do ou o objeto fílmico por parte dos realizadores e 

a maneira que querem levá-lo ao espectador, pode 

ser as cicatrizes sonoras grifadas e carregadas na 

pele do compositor para e pelo espectador, pode ser 

as marcas históricas e sociais de sua ignorância ou 

sabedoria, pode ser fragmento do mundo (se não 

de forma física, em forma de estrutura).

8  Sobre a ideia de “encenação” no documentário, conferir Mas 
afinal... O que é mesmo documentário, de Fernão Ramos (2008).
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Enfim, o que estaria em jogo, sobretudo, seria reco-

nhecer os aspectos que se aproximam do potencial 

ferramental narrativo e os aspectos que se aproxi-

mam do plano das ações, mundano, assim, evitando o 

labirinto sem saída que nos impele a julgar a validade, 

a veracidade, a autenticidade etc. da música no filme 

a partir da ligação embrionária da música à diegese 

ou à não diegese, dando corpo à existência da música 

no espaço-tempo mundano, tal como às imagens. Isso 

não quer dizer que as expressões música diegética e 

música não diegética (e semelhantes) não sejam in-

teressantes. Elas desempenham, desde os anos 1970, 

papel fundamental no desenvolvimento dos estudos 

do som fílmico. O problema reside no limite concei-

tual que está circunscrito na noção da relatividade do 

tipo de presença do som ante um mundo determina-

do pela espacialidade visual; ou no pensar do som a 

partir daquilo que é visto no campo ou a partir do 

que se imagina existir no extracampo. No domínio 

documental, conforme tenho notado nos últimos 

anos pesquisando o assunto, essa maneira de pensar 

a música nos impulsiona para um debate infrutífero 

e indesejado, que nos faz entrar numa falsa polêmica, 

na qual a música ou faz parte do mundo das imagens 

e é autêntica, ou não faz e deturpa o real.

A música surge, como os outros elementos fílmicos, 

na circunstância de tomada para e pelo sujeito-da-

câmera9 em função do espectador, seja no estúdio 

ou em locação, em sua homogeneidade ou hete-

rogeneidade com o mundo e com o campo visual 

exibido. O que quero dizer, sobretudo, é que a pre-

sença espaço-temporal heterogênea do microfone 

que capta a música em relação à câmera que capta 

a imagem, se questionada e invalidada em nome de 

uma essência documentária, leva consigo para o lim-

bo boa parte das imagens da produção documental 

que lidam com estúdio e encenação construída, as 

imagens tomadas em locações mais ou menos con-

troladas, as imagens que contam com trabalho vigo-

roso de pré-produção, produção e pós-produção etc. 

Características estas que são abundantes em toda 

história do documentário.

9  Sobre as ideias de “circunstância de tomada” e “sujeito-da-
câmera”, conferir Ramos op. cit.
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Tampouco acredito que a música pode potencialmen-

te apagar as fronteiras entre ficção e documentário. 

Nem que a música não diegética pode fazer a linha 

entre o não ficcional e o ficcional se flexionar. Não 

é disso que se trata. O que para mim está em jogo 

é a ideia de que a música é tanto um dos elementos 

articulatórios da narrativa como um objeto mundano, 

tal como as imagens. E assim sendo, não prescinde de 

um sujeito portador de um microfone com intenção 

fílmica, em função da experiência fílmica.

De qualquer forma, mesmo na lógica do senso co-

mum, parece-me contraditório, senão ingênuo, 

acreditar que o documentário, sendo uma narrativa 

de características próprias identificáveis na história, 

possa carregar uma certa inequivocidade a ponto de 

se dizer que a música possa tirar a pureza suposta-

mente presente de antemão nas imagens. De ma-

nipular uma suposta realidade, verdade e de tirar 

a objetividade, a música é capaz, mas o é tal como 

todos os outros elementos articulatórios da narra-

tiva documentária. E não é por esse caminho que 

acredito que fundamentaremos debates frutíferos 

sobre a música do documentário. Ou ainda, não é 

localizando a música na diegese ou na não-diegese 

que empreenderemos debates aprofundados sobre 

documentário, música e ética.

Sinto que soa um pouco exagerado, redundante ou 

óbvio o que estou dizendo, mas essa discussão, no 

fim das contas, é fruto das impressões que em mim 

ficam ao participar de cursos, ler e conversar sobre 

música no documentário, na academia ou fora dela.
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O momento musical como um investimento queer

resumo

Momentos musicais, em filmes narrativos, são capazes de promover 

novas formas de engajamento do espectador. Seria possível, nesses 

momentos, observar uma fonte de investimento queer? A partir do 

conceito de “momento musical” (Herzog, 2010), articulado a conceitos 

como “afetivo-performativo” (Del Río, 2008), busco observar como 

forças disruptivas no corpo fílmico podem dar vazão a corpos e afetos 

dissidentes. Para tanto, valho-me da análise do filme Sinfonia de Paris.

LUIZ FERNANDO WLIAN
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Gênero cinematográfico que encontra seu auge na Hollywood clássica, o 

musical se destaca pelo erigir de um universo de música e dança, onde 

a vida é atravessada pelo espetacular, as narrativas canalizadas pelo ato 

de cantar e dançar. Ao se debruçar sobre musicais, Richard Dyer (2002) 

nos diz que esses filmes são capazes de gerar um senso de “utopia”, um 

preenchimento de fissuras da “vida real”. Nesse sentido, como é possível 

compreender os momentos de música como propulsores de afetos e sensa-

ções específicos, capazes de promover engajamentos que abalem ou ultra-

passem a dimensão narrativa? De forma específica, como podemos pensar 

nesses momentos como possíveis fontes de uma sensibilidade queer?

A música, quando inserida em filmes narrativos, é capaz de promover 

desvios, despertar novos olhares, novas sensações, novas formas de en-

gajamento do espectador. Partindo dessa premissa, busco analisar o mo-

mento musical como um possível lugar de investimento dissidente, uma 

força disruptiva capaz de gerar coisas “outras” dentro de filmes cujas 

narrativas são pautadas por projetos hegemônicos e heterossexuais. Ou 

seja, pensar como os momentos musicais desses filmes podem gerar, 

principalmente no campo da estética, uma potência dissidente em um 

corpo fílmico que caminha para um telos hegemônico.
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Dyer erige sua ideia de sensibilização utópica basea-

do, principalmente, no aparato estético dos filmes 

musicais hollywoodianos. Contudo, quando nos de-

bruçamos na construção dessa utopia, do jeito que 

Dyer a apresenta, é patente que esta agrega de for-

ma preponderante narrativas e discursos hegemô-

nicos e heterossexuais. Uma utopia de resolução de 

conflitos da sociedade norte-americana, que no fim 

dos filmes encontra sua felicidade em um telos que 

reúne o casamento heterossexual e o sucesso ma-

terial.  Nessa conjuntura, minha questão é: como é 

possível observar a utopia nos musicais de um ponto 

de vista dissidente? Seria possível um desvio desse 

senso utópico hegemônico? Pensemos ao passo do 

que Kenneth McKinnon (2000, p. 40) nos diz: “o po-

der de ansiar por um lugar melhor, frequentemen-

te expressado em canção e/ou dança, inseridos em 

[...] uma versão apelativa do mundo natural, pode 

ajudar a explicar a importância do musical para mi-

norias que são marginalizadas em sua experiência 

social”. Partindo dessa questão, debruço-me sobre o 

gênero musical hollywoodiano, buscando essa possí-

vel “utopia queer” a partir do corpo.

Por corpo, interpreto-o no sentido da materialidade, 

da gestualidade, da coreografia, do posicionamen-

to em quadro, da relação dos corpos entre si e com 

toda a materialidade fílmica. Dessa forma, os con-

ceitos teóricos que me suportam nesta análise são, 

principalmente, o afetivo-performativo, de Elena 

Del Río (2008) articulado com o conceito de momen-

to musical em Amy Herzog (2010), já que meu pon-

to de partida analítico é observar, justamente, os 

momentos musicais dos filmes. Ambos os conceitos 

se apoiam, por fim, em uma abordagem queer da 

utopia, que encontro em José Muñoz (2009).

Ao me valer do conceito de momento musical, acre-

dito que sua valência reside no fato de ele permi-

tir uma observação profunda do gênero musical, 

mas também ir além dele. Por isso eu o considero 

útil, mais do que termos similares, como “número 

musical”.
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Ao analisar o papel do som e da música no cinema, 

observando a relação estabelecida entre o elemento 

sonoro e as imagens em movimento, Herzog perce-

be como a música é recorrentemente utilizada como 

suporte para o filme, elemento subordinado à nar-

rativa, implementado como acessório para alimentar 

as emoções encenadas em tela. Em suma, como a 

música é elemento secundário dentro do corpo fíl-

mico. Contudo, a autora busca se debruçar exata-

mente nos momentos em que ocorre uma inversão 

dessa lógica, momentos onde o som e a música se 

tornam forças dominantes, responsáveis por condu-

zir o que se dará no filme, em termos de imagem e 

encenação. É a partir dessa inversão que se cria um 

“momento musical” (2010, p. 6).

Em suma, o momento musical, como eu coloco o ter-

mo aqui, ocorre quando a música, tipicamente uma 

canção popular, inverte a hierarquia imagem-som 

para ocupar uma posição dominante no trabalho 

fílmico. Os movimentos da imagem, e consequente-

mente a estrutura do tempo e do espaço, são ditados 

pela canção. (Ibid., p. 7)

Herzog analisa de forma extensa como esses momen-

tos musicais são o fulcro de um outro entendimento 

e engajamento em relação ao filme, como propõem 

algo novo e diferente para o fluxo narrativo dado 

até o momento de sua irrupção. Segundo ela, nos 

musicais, as imagens, encenações, são totalmente 

construídas de acordo com as demandas da canção.

O ritmo da música prescreve a cinematografia e o 

ritmo o tempo das edições. A lógica temporal do fil-

me muda, permanecendo em um presente suspenso 

em vez de avançar a ação diretamente. Movimentos 

dentro do quadro não são orientados para a ação, 

mas para visualizar a trajetória da música; andar se 

torna dançar, e objetos e pessoas se tornam um só 

numa complexa coreografia composicional. O espa-

ço, também, é completamente reconfigurado em um 

domínio fantástico que abandona a racionalidade 

linear. Os tipos de espetáculo musical encontrados 

nesses filmes são marcados por excesso, ruptura, flui-

dez, e a dissolução do contínuo espaço-tempo que 

ordena a realidade de nossas existências cotidianas 

(Ibid., p. 6-7).
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E a partir dos momentos musicais, que propõem desvios e mudanças es-

téticas no corpo fílmico, é que percebo que interstícios dissidentes po-

dem, com mais potência, acontecer, quando corpos, por meio de seu can-

to e sua dança, são capazes de abalar o que deles se espera, do ponto 

de vista da cultura hegemônica. Nesse sentido, é vital a centralidade do 

corpo, especialmente como eu o encontro na teoria dos afetos. Ao tomar 

o corpo como o lugar de onde tudo parte e que por tudo é atingido, co-

meço com uma pergunta de Spinoza, incorporada à teoria de Elena Del 

Río (2008, p. 08): “O que pode um corpo fazer?” Eis o que me interessa: 

a capacidade do corpo – e de sua interação com outros corpos, com ou-

tras materialidades – de produzir afetos “outros”, de encarnar potências 

dissidentes. É essa minha aposta como resposta à questão de Spinoza. 

Façamos, portanto, um intercurso por esse corpo.

Superfície sensível que se integra como “parte de uma natureza intratá-

vel e selvagem, o corpo pensa sem pensar” (Ibid., p. 06). Durante todo 

o texto, iremos tanger a pele desse corpo, mas creio que quem melhor 

se aprofunde nele – e quem mais vem a alimentar meu trabalho – é Del 

Río. Creio que não seja possível – ou sequer interessante – fazer uma 

análise da força disruptiva de momentos musicais sem tocar no conceito 

de afeto, especialmente como ele é colocado pela autora. A teórica, que 

edifica o conceito ao lado do conceito de performance, debruça-se ne-

cessariamente sobre o corpo como lugar de produção de afetos. Corpo e 
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afeto coexistem, em sua perspectiva. Em termos de 

cinema, tanto corpo impresso em quadro – os cor-

pos dos performers – quanto o próprio corpo fílmi-

co, o filme como uma materialidade, uma tessitura. 

De base epistemológica francamente deleuziana, 

Del Río pode ser posta em diálogo, quase que di-

retamente, com Herzog, que também encontra em 

Deleuze uma das principais matrizes a informar sua 

produção teórica. É patente a centralidade do corpo 

para a produção de afetos, de acordo com as duas 

teóricas. Temos em Del Río a seguinte definição 

para afeto:

Afeto se refere amplamente à capacidade do cor-

po de afetar e ser afetado por outros corpos, des-

sa forma implicando um aumento ou diminuição 

da capacidade de ação do corpo. Afetos precedem, 

estabelecem as condições e superam uma particular 

expressão de emoção humana. (DEL RÍO, 2008, p. 10)

Nessa perspectiva, compreendemos que afetos são 

“poderes do corpo” (DEL RÍO, 2008, p. 08). O cor-

po tem poder, portanto, de afetar e ser afetado; o 

afeto, que brota desse encontro ou relação, é de 

uma ordem anterior ao sujeito, mobiliza no sujei-

to a capacidade de sentir, de se emocionar. Afetos 

são pulsões que criam o território onde o choque de 

sensações e emoções se torna inteligível. Por isso a 

distinção que Del Río e outros teóricos fazem entre 

afeto e emoção. Um antecede e cria território para 

o outro. Tal distinção, contudo, não os coloca em 

oposição. Um é intrinsecamente conectado ao outro, 

existem em correlação. 

Os corpos, nos momentos musicais, são capazes de 

produzir afeto, uma vez que o afeto que corre em 

suas veias atravessa a membrana da tela e atinge 

a superfície dos corpos dos espectadores. Tudo gira 

em torno a uma profusão de afetos: o afeto mobili-

zado pelo corpo em cena; o afeto mobilizado pelo 

corpo fílmico, através da ruptura narrativa que pro-

põe outra(s) estética(s) e engajamentos sensoriais, 

por meio da música, da dança, dos movimentos de 

câmera, da mise en scène efusiva; o afeto gerado 

nos corpos dos espectadores. O resultado desse en-

contro é um território de corpos afetados.
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Eu definiria corpos afetados como corpos que são al-

terados ou deslocados em virtude de acréscimos ou 

subtrações de forças materiais. No cinema, um meio 

privilegiado para a exibição de corpos, o que quer 

que aconteça a um corpo se torna imediatamente 

disponível para a percepção. Assim, o corpo perfor-

mático se apresenta como uma onda de choque de 

afeto, o evento-expressão que faz afetar uma mate-

rialidade visível e palpável (Ibid., p. 10).

Se o corpo é o lugar do afeto, que dimensão des-

te corpo seria capaz de produzir esse afeto? O que 

nesse corpo o torna passível de afetar e ser afetado? 

É nesse ponto que a teoria de Del Río se enriquece 

com o conceito de performance. A performance, já 

longamente discutida em termos teóricos (SCHECH-

NER, 2013), pode ser compreendida, de forma am-

pla, como atos corpóreos, ações do corpo, ações ar-

ticuladas a toda uma existência social e cultural do 

corpo. Del Río toma a chave da performance inter-

ligando-a ao conceito de “afeto”. Se o corpo é o lu-

gar do afeto, é a performance do corpo que produz 

o afeto. Assim, Del Río edifica seu conceito de “afe-

tivo-performativo”, melhor descrito por ela própria:

Tanto na performance quanto na expressão, seres se 

manifestam/explicam não como entidades estáticas, 

mas como forças em constante movimento e muta-

ção. Tanto expressão quanto performance são con-

ceitualmente ligadas a uma retórica de ação, relação 

e modificação. Como uma modalidade expressiva, a 

performance é o surgimento do poder dos corpos; 

em suma, é a mobilização dos afetos do corpo. A 

performance é a atualização do potencial do corpo 

através de pensamentos, ações, deslocamentos, com-

binações e realinhamentos específicos (Ibid., p. 09).
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O afeto coexiste à performance, pois é justamente 

esta que dá vazão àquele. É a performance o veículo 

pelo qual os afetos são mobilizados. Por isso o afeti-

vo-performativo nos faz sentido. Dá mais substância 

ao conceito de momento musical, como momento 

privilegiado à uma performance capaz de promover 

afetos “outros” em seu público. E é esse momento, 

ou esses momentos, que dão vazão a outras dinâmi-

cas corporais, através de espaços e coreografias que 

escapam, e muito, de uma economia realista.

É nesse passo que caminho atrás dos corpos “estra-

nhos”. Sapateio atrás deles e os ouço cantar, vejo-os 

fazendo coisas inesperadas, perturbadoras, “estra-

nhas”. No caso específico dos filmes, vejo especial-

mente os corpos masculinos, as masculinidades “es-

tranhas”, exibicionistas, afeminadas. A chave que 

reitero, e que permeará todas as análises deste tra-

balho, é pensar o corpo “estranho” como o corpo 

que desvia ou foge das expectativas hegemônicas. 

No caso dos corpos masculinos, da masculinidade 

hegemônica (KIMMEL, 1998). Em suma, corpos que, 

em maior ou menor grau, subvertem o que é espe-

rado para eles do ponto de vista da cultura hegemô-

nica. Assim, vamos à análise, que neste trabalho é 

debruçada sobre o filme Sinfonia de Paris (An Ame-

rican in Paris, 1951).
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Quase todos os momentos musicais de Sinfonia de 

Paris tensionam imagens que nos são interessantes. 

Contudo, deito-me sobre dois momentos musicais 

específicos. O primeiro deles, o momento onde te-

mos a canção “S’ Wonderful”, sequência que reúne 

uma performance conjunta do personagem Jerry 

(Gene Kelly) e Henri (Georges Guétare). A canção 

tem início quando ambos comentam o quão maravi-

lhoso é estar apaixonado (na narrativa, ambos estão 

apaixonados pela mesma mulher, mas não sabem 

disso). Desse mote para o início da canção, temos 

a sequência em si. A cantoria, que começa em uma 

mesa de bar, se estende para a calçada, onde Jer-

ry exibe alguns passos de dança. Um plano aberto, 

que exibe os dois corpos inteiros, ocupando o cen-

tro do quadro, que se movimenta conforme os dois 

andam. Eis que então os dois se dão os braços. Henri 

toma o braço de Jerry, e os dois caminham como um 

casal, a cantar. Eles se exibem para as pessoas com 

quem cruzam. Duas senhoras. Um guarda. Todos os 

observam. Curiosos, mas sorridentes. O estranho ca-

sal chama os olhares, mas a sua interação não gera 

reações adversas por parte das outras pessoas. Os 

dois se recostam a um poste. Henri à esquerda, Jer-

ry à direita do quadro, em um plano mais fechado 

que denota a aproximação desses dois corpos. Novo 

plano. Aberto. Jerry dança, direcionando seu olhar 

para Henri, que o acompanha assobiando a melodia 

da canção que ouvimos. Algumas pessoas os obser-

vam, à direita do quadro. A abertura permite que 

observemos melhor os detalhes do cenário, onde ve-

mos uma parede repleta de cartazes coloridos. Tons 

de vermelho, verde, amarelo. Dentre os cartazes, há 

um com uma curiosa ilustração: duas silhuetas mas-

culinas, vestidas em terno e chapéus, com seus res-

pectivos quadris marcadamente jogados para o lado. 

Uma imagem que não se relaciona de forma tão 

intensa com os corpos dos performers, mas que ao 

mesmo tempo não passa despercebida no quadro. 

O que também não passa despercebido são as cores 

intensas do figurino de Gene Kelly, que entrega um 

Jerry de cores intensas pouco usadas na indumentá-

ria masculina do cinema clássico.
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Ainda em plano aberto, Henri vai até Jerry, os dois se dão novamente os 

braços e continuam a caminhada. Os corpos então se afastam. O quadro 

se abre em um plano geral, em que podemos traçar uma diagonal que 

liga os dois corpos, de frente um para o outro, em perspectiva, de lados 

opostos do quadro. Atraídos não apenas por essa linha imaginária, mas 

pela pulsão que seus corpos exercem em direção um ao outro por meio 

da música, por meio do ato de cantarem um para o outro. Assim, a se-

quência tem seu fim.

FIGURA UM JERRY E HENRI CAMINHAM COMO UM CASAL
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Esse momento traz uma performance que tensiona 

os corpos de uma forma “estranha”, em um ponto 

de vista cultural. Especialmente quando pensamos 

na cultura hegemônica do período em que o filme 

foi realizado. Creio, inclusive, que as movimentações 

desses corpos chegam a ultrapassar a sutileza. São 

corpos masculinos que se movimentam, atraem-se, 

tocam-se, afetam-se, sem contenção ou receio. Es-

tão dados aos olhos e aos sentidos, em toda a possí-

vel dissidência de seus gestos, para quem quiser ver. 

Não digo que esses corpos, ou que esses persona-

gens, agem de forma conscientemente homossexual, 

mas sim que seus corpos possuem uma agência e 

uma mobilização performática e afetiva que ultra-

passam esses a consciência e os contextos onde esses 

homens estão inseridos.

O queer, é importante lembrar, não necessariamen-

te denota uma relação sexual, e pode mesmo deixar 

essa questão em aberto. O queer diz respeito a per-

sonagens cujos desejos sexuais e românticos não obe-

decem a normas pré-estabelecidas ou são mesmo des-

conhecidos por elas próprias (NAGIME, 2016, p. 93).

Quando nos atemos às performances individuais, aos 

“poderes da carne” dos corpos (DEL RÍO, 2008), perce-

bemos como um simples movimento de mão, ou um 

traquejo com os quadris, um balançar de pernas, já 

pode trazer no músculo, na pele, na superfície fílmica, 

toda uma potência dissidente sem precedentes. Tal-

vez isso tudo grite no momento musical “An Ameri-

can in Paris Ballet”, último momento musical do filme.

Sequência com cerca de vinte minutos de duração – 

talvez um dos momentos musicais mais longos do ci-

nema clássico – é também o momento mais fértil, ao 

meu ver, em potências dissidentes e sensibilidades 

queer. Proscênios imensos, cenários extremamente 

requintados, repletos de detalhes. Uma profusão de 

corpos dançantes, vestidos em toda sorte de figuri-

nos. Esse momento musical, por si só, merecia uma 

análise, em toda a sua extensão. Uma que desse 

conta de pôr em nota toda a riqueza de sua estética, 

de sua construção camp, de sua textura e plasticida-

de. Sem deixar essas questões de lado, atenho-me 

apenas a alguns momentos da sequência, que consi-

dero mais interessantes.
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O mote narrativo que dá ensejo a seu início é o 

ápice sentimental do personagem Jerry, apaixona-

do por Lise, que se casará com Henri. Contudo, um 

momento musical que se inicia para “extravasar” o 

sentimento de amor se torna algo extremamente 

grandioso e inesperado à economia narrativa. Ao 

início, o que parece um desenho feito à grafite, em 

papel, toma o quadro. Na parte inferior central, ve-

mos uma rosa vermelha, jogada ao chão. O desenho 

é um cenário. Ao centro do quadro, surge um cor-

po dissolvido, fantasmagórico. Jerry. Este caminha 

até a rosa, e toma-a na mão. Nesse momento, sons 

intensos começam. Notas instrumentais altas. O de-

senho do cenário ganha cores, pinceladas. Tons de 

azul e vermelho. Aquele já é outro lugar, outro es-

paço, não tangível, não mapeável no mundo “real/

natural” ou no mundo da narrativa. Um espaço, um 

cenário, notadamente artificiais e estilizados. Nesse 

mesmo enquadramento, surgem corpos femininos. 

Uma mulher à direita, outras duas à esquerda. Vesti-

das em vestidos brancos, com véus translúcidos que 

as faz lembrar noivas, carregadas de uma maquia-

gem fantasmagoricamente branca. Elas dançam, fa-

zem poses, jogam seus véus em direção a Jerry. Ele 

interage com elas, rodopia, dança, percorre o espa-

ço. Parece resistir à aproximação daqueles corpos. 

Seu corpo se choca, se desloca, foge. No início do 

plano seguinte, versões em vermelho dessas “noivas” 

invadem o quadro, e o corpo de Jerry luta, por meio 

de uma dança estilizada, ao toque daqueles corpos.

FIGURA dOIS JERRY E AS "NOIVAS BAILARINAS"
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Este mesmo plano se abre em um plano sequência, 

onde Jerry percorre um cenário repleto de corpos es-

tilizados, parados em poses específicas. Jerry percorre 

esses corpos parados, que se distribuem pelo espaço 

e pelo quadro. Eis que uma surge uma multidão de 

corpos dançantes, que invadem a imagem e se distri-

buem pelo espaço. A câmera se movimenta e revela 

uma figura dândi, de chapéu e luvas vermelhas, para-

da em uma pose estilizada e ligeiramente afeminada, 

no primeiro plano da imagem. Jerry e os dançarinos 

se movimentam atrás, em uma dança crescente.

Outros corpos em pose e dançarinos invadem o plano, 

conforme Jerry corre/dança pelo espaço. Em outro 

momento da sequência, temos uma interação pecu-

liar de Jerry com outro corpo masculino. Em um pla-

no conjunto, surge um homem, vestido em um traje 

longo, tecido fluente descendo pelos braços abertos. 

Sobre a cabeça, algo que parece uma mitra, um “cha-

péu bispal”. A figura lembra um padre, apesar de 

carregar alguns distintivos sobre o peito, que não 

permitem ao certo seu mapeamento ou categoriza-

ção, de um ponto de vista do mundo “real/natural”. 

FIGURA TRêS UM DÂNDI POSA, E DANÇARINOS TOMAM O QUADRO
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Há um detalhe de um chafariz tomando a direita do 

quadro. Uma escultura de corpo masculino. O “pa-

dre” se desloca em direção ao chafariz, e de uma for-

ma bastante estilizada apoia sua mão sobre um deta-

lhe arquitetônico. Jerry o observa, mais afastado, ao 

centro do quadro. O corpo do “padre” se volta para 

Jerry, e vai em direção a ele. A posição dos corpos se 

inverte; Jerry corre em direção ao chafariz, e se apoia 

delicadamente sobre a escultura masculina. Suas 

mãos sobre os braços metálicos nus e musculosos. Os 

corpos de Jerry e do “padre” se conectam pelo olhar 

e por uma linha imaginária que os liga. E os três cor-

pos masculinos interagem – o “padre”, Jerry e a es-

cultura nua. O “padre” então se exibe para Jerry. Ba-

lança o pescoço de um lado a outro; faz uma dança 

para ele. A dança parece atrair Jerry, que abandona a 

escultura, desce do chafariz e ensaia se aproximar do 

outro homem. Até que as “noivas vermelhas” apare-

cem e dão outro movimento para a sequência.

FIGURA qUATRO JERRY, A ESCULTURA E O "PADRE"
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Já em momento avançado da sequência, depois de 

diversas mudanças de cenário, coreografia, todos 

inseridos no mesmo momento musical, temos outro 

momento interessante. Um cenário imenso, dou-

rado, com postes e lustres orgânicos e adornados. 

Pinturas de corpos nus simulando esculturas, juntas 

a pilastras igualmente pintadas. Ao fundo, um céu 

alaranjado, pintado ao que lembra o estilo de Van 

Gogh. Corpos vestidos em tons de laranja e amarelo 

dançam. Tudo parece uma grande colcha de reta-

lhos de diversas pinturas ou estilos artísticos. Jerry 

dança entre os outros corpos, junto de Lise. Os dois 

rodopiam no centro do quadro, um plano aber-

to, até que caminha até eles, vindo dos fundos e 

igualmente ao centro, uma figura masculina, mui-

to maquiada, “vestindo” um cartaz, que desenha 

seu corpo do pescoço às coxas. Nas extremidades 

laterais desse “traje cartaz”, dispostos à esquerda 

e à direita, respectivamente, os nomes “Toulouse” 

“Lautrec”. Essa figura ocupa o centro do quadro. Lise 

à esquerda, Jerry à direita. Os dois então invertem 

suas posições ao virar o “homem cartaz” de costas, 

revelando uma ilustração. Nela, um corpo masculino, 

desenhado à grafite, posa com os quadris jogados 

para a esquerda, e a mão direita erguida, em um 

gesto desmunhecado. Jerry imita a ilustração. A câ-

mera se aproxima da ilustração, e eis que a imagem 

se dissolve, e o corpo desenhado se torna o corpo 

do próprio Jerry, que anima a ilustração a partir de 

sua dança. 

Outro cenário, outro traje (extremamente ajustado 

ao corpo). Como diria Alexander Doty (1993, p. 10): 

“Uma história gay do musical incluiria Gene Kelly 

(cuja bunda estava sempre em exibição em calças 

cuidadosamente ajustadas)”. Ao fundo, desenhos 

de homens. Jerry dança. Rebola os quadris. Percor-

re o espaço. Totens de figuras desenhadas apare-

cem em cena, conforme ele se exibe para elas. Ro-

dopia, tremula, rebola novamente. De costas para 

nós, joga o quadril para a esquerda, e para a direita, 

marcada e efusivamente. Então adentra um cenário 

onde vemos outros corpos, dispostos no que parece 

ser um cabaré – talvez uma representação do Mou-

lin Rouge. Diante de uma mesa, uma outra figura 

de dândi, sentada junto a uma figura feminina, de 
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peruca amarela e maquiagem forte. Pouco atrás de-

les, à esquerda do quadro, uma figura feminina, de 

peruca vermelha, extremamente maquiada. Todos 

esses corpos extremamente parados, gélidos, em 

poses imponentes. Os únicos corpos em movimen-

to são os de Jerry e das mulheres dançando cancan. 

Jerry dança como uma versão “dançarina de cancan” 

de Lise, e os dois exploram o espaço, onde há uma 

profusão de corpos parados, em pose, que vemos 

em detalhe conforme o quadro se abre. Corpos mas-

culinos, femininos, todos extremamente estilizados 

em maquiagem forte, perucas de cores vivas. Todos 

extremamente alheios à dança que acontece ao 

centro do quadro, entre Jerry e Lise. Eis que as dan-

çarinas de cancan “retomam a vida”, e se juntam a 

eles na dança, que ainda dura mais alguns segundos 

naquele cenário, naquela “pintura de Toulouse Lau-

trec”, até retornar ao cenário anterior, onde víamos 

as esculturas pintadas e paredes douradas.

FIGURA CINCO JERRY EM "TOULOUSE LAUTREC"
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O momento musical ainda toma mais alguns poucos 

minutos até acabar. Logo após seu término, entra-

mos de volta no “mundo real” da narrativa, onde 

Lise, após um gesto benevolente de Henri, retorna 

aos braços de Jerry, e o casal protagonista se reúne, 

por fim. Contudo, mesmo diante deste econômico 

final romântico e heterossexual, não é possível, para 

nós, apagar o que o momento musical recém termi-

nado nos provocou. Não apenas esse momento mu-

sical, mas os dois momentos musicais aqui analisa-

dos. O que esses momentos nos dizem? O que esses 

momentos fazem ao filme?

Se Sinfonia de Paris é considerado uma clássica nar-

rativa romântica, não creio que isso seja alimentado 

pelos momentos musicais sobre os quais me debru-

ço. Ou, mesmo que seja alimentado por esses mo-

mentos, as suas facetas mais dissidentes ou “estra-

nhas” não entram na conta. São excessos que dizem 

um algo a mais, que escapa à teleologia romântica 

de Jerry e Lise. Que escapa ao seu sucesso afetivo, 

ao seu sucesso material. Que escapa ao telos hege-

mônico. Esses “pequenos” momentos parecem, em 

certo sentido, ser totalmente alheios a esse telos, 

parecem ignorar totalmente que o fim ao qual o 

filme se presta é demonstrar o sucesso da heteros-

sexualidade, do capitalismo, da cultura hegemônica. 

São momentos que parecem querer virar as costas 

para esse telos e, literalmente, rebolar. São momen-

tos que se detêm em si, em sua própria estética, seu 

próprio prazer visual, sua própria potência afetiva. 

Não é à toa que os momentos musicais, como Brett 

Farmer (2000) nos informa, são os momentos favori-

tos do espectador gay.
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O corpo caminha rumo ao telos hegemônico, sobre uma linha que pa-

rece reta e bem definida. No meio do caminho, ele para, faz uma curva, 

fica detido no lugar. Volta a andar, e faz outra, que novamente o man-

tém parado, afasta-o de seu objetivo, distancia-o de alcançar o fim da 

linha. E faz mais uma vez, e outra. E a linha, que parecia reta e óbvia, 

torna-se um traçado mais complexo, com desvios, curvas sutis ou acen-

tuadas, que marcam a estadia deste corpo em um presente suspenso, 

que anda em passos diferentes, que não se move conforme a trajetória 

prevista. E nesses momentos “parados”, esse corpo canta e dança. Ele 

pode, livremente, mexer, vibrar, rebolar, desmunhecar. Não importa o 

trajeto, o que importa é o momento, o que importa é estar lá. Esse cor-

po se dá ao luxo de ser “estranho”, mesmo que brevemente. E ele o faz 

com maestria, sem economia, sem receio. As contradições e os limites 

parecem sumir. É como se o trajeto não existisse, como se o fim não im-

portasse. O evento afetivo-performativo vaza esses momentos de liber-

tação, prazer, subversão, “estranheza”, como o suor e o sangue de um 

corpo vibrante que nunca andou meramente em linha reta. Bem como 

a cultura hegemônica nunca foi total, estável, monolítica. E mesmo que 

esse corpo “estranho” pare de cantar e dançar, para então continuar sua 

caminhada, as pegadas permanecem lá, naquele trecho torto e confu-

so, para serem olhadas, relembradas. Para continuar afetando, continuar 

sinalizando o vislumbre de outras formas de ser, de ter prazer. Outras 

formas de vida, e formas de vida “outras”.
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Se o sucesso dos filmes é alcançar o fim que celebra 

a cultura hegemônica, seus eventos afetivo-perfor-

mativos são os momentos em que esses filmes fra-

cassam neste intento. E são justamente esses mo-

mentos de fracasso que dão vazão a sensibilidades 

dissidentes. Se a utopia proposta por Dyer é uma 

utopia que ajuda a conduzir ao telos hegemônico, 

onde a sensibilidade utópica condiz com o sucesso 

heterossexual e material, é nesses eventos que pode 

se deitar uma “utopia queer”. Ao ler José Muñoz 

(2009), Halberstam nos diz que o autor “explica a 

conexão entre os queers e o fracasso em termos 

de uma ‘rejeição utópica do pragmatismo’, por um 

lado, e uma recusa igualmente utópica das normas 

sociais, por outro” (HALBERSTAM, 2011, p. 89). Por-

tanto, se esses eventos afetivo-performativos são 

resistências ao telos hegemônico, se são momentos 

onde a hegemonia fracassa, eles também podem ser 

lidos como momentos utópicos, com sua especifici-

dade dissidente. Momentos de fracasso utópico. A 

resistência e a recusa ao telos hegemônico, inter-

pretada como uma utopia por Muñoz, alimenta o 

que eu leio como potência dissidente. Se recusar a 

cultura hegemônica e as normas sociais, e tirar pra-

zer disso, é agir de forma utópica, então os corpos 

“estranhos” são encarnação viva, e vibrante, dessa 

utopia momentânea, dessa utopia detida no pre-

sente. Muñoz sinaliza que a “utopia queer” pode 

estar, justamente, no domínio da arte e da estética. 

Eu digo, portanto, que ela está nesses momentos 

musicais que analiso, e em muitos outros.



III JORNADA INTERDISCIPLINAR DE SOM E MÚSICA NO AUDIOVISUAL

O prazer é condição sine qua non na edificação de 

afetos positivos, mobilizadores. A utopia só pode 

se fazer um objetivo na medida em que for previa-

mente sentida como tal, na medida em que se fizer 

presente enquanto sentimento, enquanto sensação 

corpórea. Só podemos lutar por aquilo que pode-

mos imaginar, e a primeira faísca para a imaginação 

é o afeto. Sendo assim, os eventos afetivo-performa-

tivos nos momentos musicais, ao fracassarem com o 

telos hegemônico e tirarem prazer disso, encenam 

uma realidade material e corpórea que se demons-

tra tangível, potente, vívida, à despeito do que a 

cultura hegemônica exige de nós e dos nossos cor-

pos. Por isso ela é utópica. E se o prazer e a “utopia 

queer” se dão na base do fracasso, é porque o su-

cesso, no fim das contas, nada mais é que um telos 

segregador. É um projeto hegemônico que busca 

silenciar, excluir e apagar toda forma de vida dissi-

dente, desviante, queer. As curvas no caminho rumo 

a esse telos, portanto, são sinais de que estamos vi-

vos, e que podemos nos manifestar. Sobretudo, mais 

do que existir, podemos cantar e dançar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BALTAR, M. Tessituras do excesso: notas iniciais sobre o conceito e suas impli-

cações tomando por base um procedimento operacional padrão. Revista 
Significação, v. 39, n. 38, 2012.

DEL RÍO, E. Deleuze and the cinemas of performance: powers of affection. 
Edinburg: Edinburg University Press, 2008.

DOTY, A. Making things perfectly queer: interpreting mass culture. Minneapo-
lis: University of Minnesota Press, 1993.

DYER, R. Only entertainment. London & New York: Routledge, 2002.
FARMER, B. Spectacular passions: cinema, fantasy, gay male spectatorships. Du-

nham and London: Duke University Press, 2000.
HALBERSTAM, J. The queer art of failure. Durham and London: Duke University 

Press, 2011.
HERZOG, A. Dreams of difference, songs of the same: the musical moment in 

film. Minnesota: University of Minnesota Press, 2010.

KIMMEL, M. A produção simultânea de masculinidades hegemônicas e subalternas. 
Horizontes Antropológicos – Corpo, Doença e Saúde. Porto Alegre. Progra-
ma de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFRGS, v. 4, n. 9, 1998.

MCKINNON, K. I keep wishing I were somewhere else: space and fantasies of 
freedom in the hollywood musical”. In: MARSHALL, B.; STILWELL, R. Musi-
cals: Hollywood & Beyond. Exeter & Portland: Intellect, 2000.

MUÑOZ, J. Cruising utopia: the then and there of queer futurity. New York: 
New York University, 2009.

NAGIME, M. Em busca das origens de um cinema queer no Brasil. Dissertação 
(Mestrado) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2016.

SCHECHNER, R. Performance studies, an introduction. New York: Routledge, 
2013.

THOMPSON, K. The concept of cinematic excess. In: BAUDRY, L.; COHEN, M. 
(Orgs.). Film theory and criticism. New York: Oxford University Press, 2004.



APENAS UMA GAROTA APAIXONADA
Crazy ex-girlfriend, musical, paródia e comédia romântica

resumo

Aliando um assunto típico da comédia romântica – a ex-namorada que 

tenta reconquistar uma paixão antiga de adolescência – a números 

musicais de canções originais, Crazy ex-girlfriend (2015-2019) consegue, 

a partir de clichês e pastiche, criar novos caminhos para esses dois 

gênero no cinema. O artigo investiga como as convenções de comédia 

romântica e de musical são usados pela série para narrar temas pouco 

abordados nos gêneros, como a doença mental. 
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III JORNADA INTERDISCIPLINAR DE SOM E MÚSICA NO AUDIOVISUAL

INTRODUÇÃO

O musical é um dos gêneros cinematográficos menos polêmicos em ter-

mos de definição: em meio à narrativa de ficção observamos os números 

musicais – que como o próprio nome já diz, são seriais – em sequência 

e costumam dissipar quaisquer dúvidas quanto ao gênero. Porém, mais 

que apresentar momentos de espetáculo, ao longo da história, os mu-

sicais dão uma importância à música (melodia, arranjo, interpretação e 

letra) completamente especial. Os números oferecem uma organização 

outra dos corpos e espaços na imagem e no som, e se integrados à nar-

rativa, costumam estar associados às personagens, à história, tendo sua 

localização quase sempre em momentos-chave para o acompanhamento 

da trama.

Longe de simplesmente providenciar uma alternativa ao silêncio – música como 

pano de fundo como em outros filmes de Hollywood – a música (assim como 

a dança) entra no processo de significação ao mesmo tempo em que mostra 

alegria pessoal e coletiva; expressando o triunfo romântico sobre as limitações 

da natureza, do tempo, da sociedade, e da economia, a música se torna o signi-

ficante par excellence do valor do casal e da corte. (Altman, 1989, p.109)



III JORNADA INTERDISCIPLINAR DE SOM E MÚSICA NO AUDIOVISUAL

Ligado às tradições performáticas como o circo, o 

teatro e o Vaudeville, em termos de audiovisual, o 

musical costuma ser associado ao cinema e às gran-

des produções, por conta da larga trajetória na his-

tória do cinema falado e também dos altos orça-

mentos que os números, em geral, consomem. Na 

TV, historicamente, performances musicais são mais 

comuns em programas de auditório e suas variantes. 

Ainda que, na última década, não tenha sido inco-

mum que, ao longo das séries de ficção, um episó-

dio totalmente musical apareça.

No entanto, um show televisivo de ficção com nú-

meros musicais de canções originais para a história é 

algo raro. Crazy ex-girlfriend (2015-2019) é uma des-

sas exceções. Aliando um assunto típico da comédia 

romântica – a ex-namorada que tenta reconquistar 

uma paixão antiga de adolescência – a uma estrutu-

ra musical, a série se aproveita das convenções dos 

dois gêneros para novos usos, tocando em temas 

pouco abordados, como a doença mental, e ques-

tiona comportamentos “românticos” naturalizados 

tanto na comédia romântica quanto no musical. 

O presente artigo pretende analisar o uso das con-

venções desses dois gêneros no show televisivo. Par-

tindo de clichês e pastiche, Crazy ex-girlfriend, como 

resultado final, consegue se afastar deles criando 

novos meios de usar o que ficou convencionado no 

cinema de gênero. 
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O GÊNERO COMO PARTICIPAÇÃO

Ao invés de ser uma maneira de rotular e encaixar 

narrativas audiovisuais, acreditamos que o gênero 

media a circulação de filmes e séries, cria expectati-

vas, faz relações com outros filmes e livros lançados 

anteriormente, em resumo, é um modo de nos re-

lacionarmos com obras audiovisuais sempre dispo-

nível a novas produções de sentido. O gênero cria 

mapas de leituras para espectadores, crítica, indús-

tria e academia que, no entanto, estão sujeitos a no-

vos desenhos. Nesse sentido, Deleyto (2009) imagina 

uma teoria do gênero cinematográfico que ques-

tiona a tradição categórica aristotélica, cujo desejo 

de controlar e prever padrões afasta-se da natureza 

imprevisível, incontrolável e caótica do gênero. A 

aderência a um determinado gênero pode ser múlti-

pla e fragmentada, uma vez que as obras participam 

simultaneamente de diferentes sistemas genéricos.

A ideia de pertencer a um gênero é substituída por 

participar. A participação pode ser problemática e 

circunstancial e ajuda a entender um texto audiovi-

sual em sua ambivalência e polifonia genérica. Mais 

que uma ideia de hibridismo entre os gêneros – que 

sugere a pureza, ainda que como contraponto –, a 

polifonia genérica implica uma simultaneidade e 

pluralidade de possibilidades, uma contaminação, 

uma impureza em princípio. “Gêneros não são gru-

pos de filmes, mas sistemas abstratos formados por 

elementos tirados de vários filmes. A bagagem ge-

nérica contém convenções, estruturas, padrões nar-

rativos, mas não contêm filmes” (ibdem, p. 12-13). 

Enquanto sistemas abstratos, os gêneros podem ser 

jogados em direções novas, desaparecerem, reapa-

recerem, bifurcarem-se e gerarem outros gêneros.
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Assim, entendemos que Crazy ex-Girlfriend participa 

da comédia romântica, do musical e do sitcom te-

levisivo conjugando convenções diversas num histó-

ria cuja protagonista combina o comportamento de 

perseguição (stalker), triângulos amorosos, números 

musicais e comédia. No entanto, é comum a série 

ser anunciada apenas como um musical. O musical 

além de servir como referência ao formato da série 

é também uma vantagem comercial ao gerar produ-

tos correlatos a partir das canções compostas para 

o programa. O gênero, enquanto um sistema com-

plexo de comunicação, serve também aos interesses 

mercadológicos da indústria que pode ressaltar cer-

tas característica nas obras audiovisuais, em detri-

mento de outras. 

A TRAMA E AS CONVENÇÕES

Crazy ex-girlfriend conta a história de Rebecca Bun-

ch (Rachel Bloom), uma jovem advogada bem-suce-

dida que decide abandonar Nova York e uma ótima 

proposta de emprego para viver no sul da Califor-

nia, em busca do seu amor de juventude, Josh Chan 

(Vincent Rodriguez III). No piloto da série, Josh e Re-

becca se reencontram brevemente e por casualida-

de em Nova York depois de dez anos sem saberem 

um do outro. Ele está voltando para sua terra na-

tal, West Covina, e Rebecca interpreta esse encontro 

como um sinal: ela também se muda para lá atrás 

de novas amizades, uma nova vida, e mesmo que 

demore a admitir, para perseguir e conquistar Josh. 

O argumento da história, que seria inicialmente um 

filme de longa metragem, partiu de Alinne Brosh 

Mckenna, que chamou Rachel Bloom – uma come-

diante pouco conhecida de vídeos de música no 

Youtube – para desenvolver o roteiro do que aca-

bou sendo um seriado televisivo de comédia. Bloom 

além de ter criado o show, interpreta a protagonista, 

canta e compõe letras de várias das canções da série.
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A estrutura dos episódios inclui dois ou até três nú-

meros musicais que versam sobre situações cômicas 

e emocionais pelas quais passam as personagens. Os 

números, em sua maioria, parodiam videoclipes pop 

e musicais clássicos. As quatro temporadas lançadas 

pela rede aberta americana CW acumulam mais de 

cento e cinquenta números musicais/canções que 

possuem um canal exclusivo no Youtube e álbuns 

de músicas lançados no Spotify e Itunes. Como se 

tivessem uma “vida própria” os números podem ser 

vistos e as canções ouvidas, o que por sua vez é tam-

bém uma estratégia de marketing do canal e de en-

gajamento com o público, utilizada, principalmente, 

nos momentos de espera entre uma temporada e 

outra. Ao redor do mundo, a série é distribuída pela 

Netflix, exibida em todos os países que possuem 

esse serviço de streaming.

Os números musicais da série costumam ser refle-

xivos e autoconscientes, apresentam o performer 

olhando para a câmera enquanto canta e/ou dan-

ça ao mesmo tempo em que muitas vezes parodia 

modos de fazer cristalizados na cultura pop. Mes-

mo que a paródia esteja entre a homenagem e o 

ridículo, ao recuperar maneiras de interação entre o 

performer e a câmera conjugadas num número mu-

sical, a série também recupera temas e sentimentos 

próximos ao gênero.
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FIGURAS UM A qUATRO

NÚMEROS MUSICAIS DE CRAZY EX-GIRLFRIEND (À ESQUERDA) E AS REFERÊNCIAS PARODIADAS (À DIREITA)
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Nas figuras na página anterior, temos um fragmento de dois números 

musicais da primeira temporada da série. O primeiro é do número mu-

sical Settle for me e é visual e musicalmente uma paródia/homenagem 

aos vários números musicais da dupla Fred Astaire e Ginger Rogers feitos 

na década de 1930 pelo estúdio RKO. A fotografia em preto e branco, 

os figurinos e o cenário circular indicam especificamente uma paródia 

de Night and Day, número musical de A Alegre Divorciada (The Gay 

Divorcee, 1934). A canção, hoje um grande standard norte-americano, 

foi escrita especialmente para a versão teatral de 1932 e gravada pela 

primeira vez por Fred Astaire. No filme, o número musical representa 

o momento em que Astaire finalmente declara seu amor a Rogers que 

não consegue mais resistir e também se mostra apaixonada. Na paródia, 

Greg (Santino Fontana), o melhor amigo de Josh, também revela o seu 

amor à Rebecca, mas ao invés de uma letra apaixonada e uma coreogra-

fia linda executada com perfeição, Greg apenas tenta convencê-la a se 

contentar com ele, já que Josh tem namorada. A fotografia, os figuri-

nos, o cenário, a coreografia e a melodia lembram muito o filme antigo, 

porém a letra é completamente irônica chegando a sugerir que “se ele 

(Josh) é uma camisinha furada, eu (Greg) sou a pílula do dia seguinte, 

então, diminua suas expectativas e se contente comigo1”, em nada lem-

brando as belas palavras de Cole Porter.

1  No original é “if he’s a broken condom, I’m plan B, so, lower those expectations and settle for me”.
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O outro fragmento apresenta o número Oh, my God 

I think I like you que ocorre mais a frente na tem-

porada quando, num momento de epifania Rebecca 

mais do que se contentando, se descobre gostando 

de Greg. O número não tem dança ou figurino espe-

cial. Ela canta para a câmera nos momentos de inti-

midade com Greg que ignora o número musical. A 

maneira doce de cantar e o acompanhamento pop 

faz referência ao pop romântico, porém, a letra fala 

mais sobre como esse relacionamento baseado em 

sexo está na verdade se transformando e se questio-

na “existe um DIU que me impeça imaginar nós dois 

casando numa colina rodeados de patos?2”. Numa 

paródia visual, o número também recorre aos musi-

cais clássicos, dessa vez, ao icônico enquadramento 

no qual a câmera passa entre as pernas das mulhe-

res. Busby Berkeley, o criador deste tipo de enqua-

2  O trecho inteiro em inglês é da seguinte forma: “Are there 
condoms that can prevent these feelings? Is there spermicidal 
lubricant that can kill the fluttering in my heart? Is there an IUD 
that can stop the image of you and me getting married on a 
hillside, surrounded by ducks and then we get into a rowboat? 
Oh my God I think I like you”.

dramento em números musicais, chocou sua época 

com essas imagens que sugeriam sexo/penetração; 

na série é exatamente isso que está acontecendo en-

tre Rebecca e Greg, mas a surpresa é que durante 

o sexo ela percebe que só quer olhá-lo nos olhos. 

A imagem estar de ponta-cabeça também faz refe-

rência a essa mudança de paradigmas.

Rick Altman (1989, p 70 e 71) explica que o que faz 

de um filme, um musical, é que “além da música 

diegética, há a tendência em transformar música 

diegética em música supradiegética – com a conse-

quente reversão da hierarquia imagem/som”. Ha-

veria, assim, uma subordinação da diegese à trilha 

sonora: “livre das amarras realísticas e causais da 

diegese, a imagem pode agora refletir a música em 

todas as suas qualidades pictóricas como faz simples-

mente a partir do movimento rítmico de um único 

performer”. Numa entrevista3, Bloom explica como 

3  Entrevista concedida ao The Hollywood Reporter em 4 de 
junho de 2018, disponível em https://www.youtube.com/wat-
ch?v=IUCBy1gz6UQ. 

https://www.youtube.com/watch?v=IUCBy1gz6UQ
https://www.youtube.com/watch?v=IUCBy1gz6UQ
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canções são uma maneira maravilhosa de apresentar 

ideias. E que ao longo do tempo, os criadores da sé-

rie se deram conta que através das canções era pos-

sível trazer uma premissa, fazer uma piada, contar 

história e emocionar. Além disso, é necessário que 

o número tenha uma certa autonomia em relação à 

história, para que ele possa existir por si só. Ou seja, 

além das canções serem o grande chamariz da série, 

Bloom deixa claro o quanto os números musicais são 

momentos narrativos importantes, onde se concen-

tram informações sobre as personagens e sobre a 

história. A tal “reversão da hierarquia imagem/som” 

de que Altman fala, na verdade, pode ser complexi-

ficada: se a diegese que reflete a música “em todas 

as suas qualidades pictóricas” como fala o autor, por 

outro lado, a música reflete a narrativa em todas as 

suas qualidades sensoriais e emocionais. Por isso, ao 

invés de pensar em termos de inversão, acreditamos 

que o gênero musical equilibra imagem e som com 

igual poder na história. 

 Na mesma entrevista, Bloom destaca que a série 

desconstrói convenções da comédia romântica e da 

comédia musical ao mostrar o quanto o amor é, de 

certa forma, um pouco doentio, e Rebecca apenas 

exageraria essa tendência do afeto. Assim, o po-

der da canção numa estrutura musical se combina 

a uma história tipicamente de comédia romântica 

– recuperar o ex-amor e se encontrar no caminho – 

mas num tom de pastiche.

Boa parte das convenções de comédias românticas 

se desenvolveram a partir do modo como a nossa 

sociedade lida com o amor romântico. No gênero, a 

fantasia de um desejo mútuo é o que move a ação 

da história. Porém, assim como para parodiar o mu-

sical, são necessários números musicais, muitas vezes 

debochados, para se parodiar e “desconstruir” as 

convenções de comédia romântica, se lança mão das 

mesmas convenções, principalmente, a centralidade 

do afeto na história. 
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Billy Mernit (2001) definiu a comédia romântica 

como uma comédia em que a trama principal tra-

ta de um relacionamento amoroso e que todas as 

tramas secundárias estariam subordinadas a essa re-

lação principal. O autor escreveu seu manual de co-

média romântica pensando em filmes de longa me-

tragem, mas essa descrição poderia ser usada para 

as duas primeiras temporadas de Crazy ex-girlfriend, 

cujos títulos de todos os episódios giram em torno 

da relação entre Rebecca e Josh4. Temas e persona-

gens típicos de comédia romântica são incorporados 

pela série de maneira irônica, tanto nos números 

como em outros momentos. O uso recorrente de 

triângulos amoroso envolvendo a personagem prin-

cipal é um exemplo de como a série para quebrar 

com as convenções, acaba repetindo-as e descobrin-

do outros usos das mesmas.

4  Na terceira temporada, os títulos dos episódios vão pouco a 
pouco mudando de Josh para Nathaniel, o novo ex de Rebecca, 
e na quarta, todos os episódios se referem à própria Rebecca, 
sempre na primeira pessoa “eu”. Algo que reflete a transforma-
ção sofrida pela personagem ao logo da história.

Normalmente, comédias românticas utilizam o triân-

gulo amoroso de maneira que se saiba “para quem 

torcer”, seja através do casting, ou através de pis-

tas que a própria história dá. O termo Bellamy para 

designar “o cara errado” criado por Mernit (2001) 

inspira-se nos vários filmes em que o ator Ralph Bel-

lamy interpretou o outro cara do triangulo entre a 

protagonista e Cary Grant, promovendo uma alter-

nativa romântica infeliz e ajudando a definir quem 

é e quem não é o herói. Em Crazy ex-girlfriend, não 

fica claro “para quem torcer” e ambas as alternati-

vas românticas parecem improváveis, e pouco a pou-

co torcemos para a própria Rebecca encontrar o seu 

caminho. Tanto Greg quanto Josh, quanto, a partir 

da terceira temporada, Nathaniel (Scott Michael 

Foster) parecem estar bastante distantes do modelo 

sugerido por Cary Grant. Mais que serem obstácu-

los um para o outro, os amores de Rebecca apenas 

mostram que o grande obstáculo é ela própria, sua 

saúde mental e suas questões de abandono.
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É convenção também da comédia romântica que as personagens vivam 

uma jornada íntima: elas precisam se transformar a partir desse relacio-

namento amoroso para alcançarem o final feliz. Uma transformação 

que atinge todo o meio ficcional, não apenas as personagens envolvidas. 

Uma transformação que segue a linha narrativa do amor, mas que só se 

torna possível por conta do outro elemento fundamental do gênero: a 

comédia. 

O ESPAÇO CÔMICO 

Entende-se que as primeiras comédias românticas surgiram no teatro eli-

sabetano. São as comédias de Shakespeare, que à época eram chama-

das simplesmente de comédias. Atualmente, alguns estudiosos definem 

a comédia menos como um gênero teatral, e mais como uma “visão de 

mundo” oposta à da tragédia. Corrigan (1981) conclui que não existem 

estruturas narrativas comuns a todas as comédias, a não ser uma “visão 

cômica da vida”, a celebração da capacidade humana de resistir. “O es-

pírito da comédia é o espírito da ressurreição e a alegria de participar da 

experiência cômica é a alegria que vem da compreensão de que apesar 

de todos nossos defeitos, a vida continua seu caminho feliz” (ibdem, p.8).
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A atmosfera cômica capaz de carregar a narrativa 

com uma visão otimista e livre foi utilizada por Ce-

lestino Deleyto (2009) para criar o conceito de espa-

ço cômico. Além de um lugar benevolente e prote-

gido, o espaço cômico é também engraçado, sendo 

o humor um elemento fundamental para sua cons-

tituição. É o espaço cômico o espaço por excelência 

da comédia romântica.

Tenho definido o espaço cômico como um espaço 

mágico de transformação, mas é preciso destacar 

que esta transformação não necessariamente afeta 

os personagens em nenhuma maneira permanente, 

mas, ao contrário, o espaço ficcional no qual eles 

existem, o espaço ficcional que representa o espaço 

social dos discursos culturais sobre amor, sexualidade 

e intimidade. O espaço cômico permite ao especta-

dor vislumbrar um “mundo melhor”, um mundo não 

governado por inibições e repressões, pelo contrário 

se caracteriza por uma expressão de amor e desejo 

mais livre, mais otimista (ibdem, p.36).

Construído narrativamente, o espaço cômico per-

mite uma proteção especial para se viver desejos e 

aventuras amorosas. É um espaço mais livre, mais 

desinibido, melhor. Um espaço bem próximo do 

nosso espaço social, porém distinto, bem próximo 

da história, mas fora dela. Um espaço que se forma 

a partir do gênero: “através de sua perspectiva cô-

mica nos discursos culturais sobre amor e desejo, a 

comédia romântica propõe uma transformação ar-

tística da realidade cotidiana das relações humanas” 

(ibdem, p.30).

O espaço cômico se refere mais especificamente a 

questões amorosas, inibições sentimentais comuns 

no dia a dia que são vencidas numa comédia român-

tica. Tal proteção, ao contrário do que parece não 

vem do poder do amor, ou dos discursos correntes 

sobre amor na nossa sociedade mas decorre dessa 

visão cômica que governa o gênero. Junto à visão 

cômica, Deleyto (2013, p. 175) assume a importân-

cia do humor na emergência do espaço cômico, a 

centralidade do riso, da piada e outros momentos 

cômicos que são fundamentais à fruição do gênero.
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Em Crazy ex-girlfriend, os números musicais se com-

binam a essa noção de espaço cômico. A diferença 

é que o espaço cômico é criado narrativamente, ele 

não é ativado simplesmente com elementos caracte-

rísticos da performance musical. A série usa, portan-

to, todos esses elementos não apenas para falar do 

poder do amor agindo sobre as pessoas, mas para 

discutir o distúrbio boderline, diagnóstico recebido 

por Rebecca na terceira temporada. Porém, a “noite 

escura da alma” da personagem enfrentando a sua 

doença e as consequências ao longo da temporada, 

não deixa de ser uma convenção da comédia ro-

mântica, chamada por Mernit (ibdem) de “momen-

to sombrio”. Normalmente, se trata do período em 

que o casal principal, mesmo sabendo que o amor é 

recíproco, se separa antes do final arrebatador. Em 

termos narrativos, é necessário esse afastamento 

para a virada do enlace final.

Ao adaptar uma ideia inicial de filme para um seria-

do de comédia, Crazy ex-girlfriend acaba mesclan-

do não apenas convenções de comédia romântica e 

musical, mas remodelando o formato sitcom. Uma 

premissa básica do sitcom é trazer personagens li-

dando de forma cômica com situações cotidianas. 

Quando combinado a tramas de romance, o sitcom 

trabalha longos períodos de conquista mútua, idas e 

voltas a uma estrutura episódica, e ao mesmo tem-

po estabelecendo um relacionamento no longo pra-

zo entre espectador e texto. Lançando perguntas 

como “eles vão ou não vão” (will they won’t they) a 

típica trama de uma comédia romântica se confun-

de com o arco narrativo longo das comédias de si-

tuação. Atualmente é cada vez mais comum sitcoms 

abandonarem a ideia de que podem ser acompa-

nhados de qualquer momento, de qualquer episó-

dio por se tratar de uma estrutura repetitiva com 

cenários fixos, claque, bordões, piadas e persona-

gens que se recusam a amadurecer; os sitcoms mais 

recentes, em maioria, optam por uma história em 

formato de saga que gira em torno do desenvolvi-

mento de personagens. As sucessivas temporadas de 
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Crazy ex-girlfriend são norteadas pelas transformações da personagem 

principal, o que Bloom confirma na entrevista já mencionada: “a primei-

ra temporada é sobre negação, a segunda, sobre paixão ou ser obcecada 

pelo amor, a terceira temporada é uma grande reviravolta e a quarta e 

última sobre renovação”. Transformações estas que podem ser percebi-

das nos pôsteres das temporadas.

FIGURAS CINCO A OITO

PÔSTERES DAS TEMPORADAS RESSALTAM AS TRANSFORMAÇÕES DA PERSONAGEM
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Apesar de apresentar claramente este “espaço cômi-

co” onde se pode ser mais livre e mais feliz, conju-

gado a números musicais que em si já trazem uma 

carga de utopia5, a série não esconde as ameaças sé-

rias que este espaço protegido pode sofrer. Rebecca 

chega a tentar o suicídio, se afastando bastante das 

convenções de comédia romântica, para em segui-

da, se aproximar novamente quando, é se restabele-

cendo que a protagonista se aproxima de um novo 

amor na história.

5  Richard Dyer (2002) sistematizou as soluções utópicas pro-
movidas por números musicais, nos quais o poder da música e 
da dança traria abundância, transparência e o valor coletivo de 
comunidade resolvendo tensões sociais via entretenimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No musical, todos os elementos da imagem são usa-

dos para refletir e espetacularizar a canção. É atra-

vés da música que as personagens expressam suas 

mais profundas emoções, fantasias e loucuras. Na 

comédia romântica, para se liberar fantasias e de-

sejos é preciso se transformar e assim transformar 

todo o espaço ficcional. Musical e comédia românti-

ca são gêneros que têm suas mortes anunciadas com 

muita frequência. Mas a capacidade de se reinven-

tarem, inclusive na chave do pastiche, como é o caso 

do seriado apresentado, é igualmente notável.

Ao combinar convenções de musical e comédia ro-

mântica num seriado de televisão que fala de amor, 

mas também de doença mental, sofrimento, dor, 

tentativas de suicídio, e principalmente a capacida-

de de se reerguer, de assumir os próprios erros, de 

viver momentos “solares” em meio à tristeza e de-

pressão, Crazy ex-girlfriend joga as convenções de 

gênero em direções desconhecidas e inesperada. 
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Longe de ser uma categorização estável, o gênero 

é um sistema complexo que “funciona caoticamen-

te, mas em uníssono”, mudando constantemente “a 

partir dos próprios filmes ou dos outros discursos, 

tanto internos quanto externos à indústria” (Deley-

to, 2009, p. 9). Crazy ex-girlfriend faz parte de um 

conjunto de narrativas que se propõem a olhar o 

amor romântico com desconfiança, mas aceitá-lo em 

sua ambiguidade e os exemplos dos números musi-

cais apresentados no artigo mostram como este apa-

rente “descaso”, ainda se aproveita da força narrati-

va, imagética e simbólica desse afeto para construir 

histórias e fazer rir. Afinal, a série não nega a impor-

tância do amor romântico na vida da protagonista 

e tem o tempo necessário para trabalhar narrativa-

mente o que é afeto e o que faz parte do diagnósti-

co de transtorno boderline de Rebecca. Não se corre 

apressadamente a uma solução romântica final que 

resolva todos os problemas, mas, se detém em como 

esse comportamento “romântico” e apressado pode 

ser perigoso e também doentio. 

Porém, todo esse esforço de desconstrução, de pa-

ródia, na verdade, aproxima a série da temática do 

amor, ainda que seja inventando novas soluções nar-

rativas. O que, por sua vez, pode interessar ao pú-

blico de comédia romântica, de musical e também a 

espectadores cansados do quão repetitiva foi a mas-

sificação do gênero cinematográfico nas últimas dé-

cadas. O relativo sucesso de público e crítica da série 

se deve a essa habilidosa tessitura de convenções e 

subversões, uma vez que, como afirma Mernit (ib-

dem, p.249), no fundo queremos “o final feliz, com 

as amargas verdades articuladas”.
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resumo

O presente estudo relaciona singularidades da obra de James Herbert 

no trabalho realizado nos videoclipes musicais produzidos para a 

banda R.E.M. nas décadas de 1980 e 1990. Nessa época, os criadores 

de videoclipes, atendendo a interesses mercadológicos, utilizavam 

elementos visuais mais próximos das novelas, telejornais, filmes e 

anúncios publicitários, repetindo fórmulas e recursos estéticos em obras 

de artistas com perfis bastante diversos. Herbert segue outro caminho, 

com narrativas menos lineares e personagens com características menos 

explícitas, visando despertar sensações menos previsíveis que as criadas 

nos demais videoclipes exibidos na TV.
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INTRODUÇÃO

Este estudo é um recorte de minha dissertação de mestrado (“Evolução 

da definição da imagem na tecnologia de vídeo de alta definição”) na 

qual abordo as relações da progressiva evolução das tecnologias de alta 

definição das imagens televisuais e o quanto tal evolução altera a per-

cepção do conteúdo por parte do espectador. Mais especificamente, ana-

liso o quanto a existência e o uso de dispositivos com definição de 4K, 8K 

e até 16K alteram a percepção do espectador quanto ao entendimento 

e retenção da mensagem ao assistir anúncios, novelas, filmes, séries, te-

lejornais e videoclipes em aparelhos tão diferentes em tamanho e peso 

como TVs LED e tablets ou smartphones.

James Herbert nasceu em Boston, Massachusetts em 1938. Formou-se na 

Universidade de Boulder, Colorado em 1962 e foi aluno do cineasta ex-

perimental Stan Brakhage e do pintor abstrato expressionista Clyfford 

Still. Herbert por sua vez foi professor de arte de Michael Stipe, aquele 

que se tornaria o líder da banda R.E.M. anos mais tarde, na Universidade 

da Georgia. Stipe era um admirador da obra de Herbert, tendo citado 

seu mestre como uma significativa influência sobre ele, tanto artística 

quanto individualmente.
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Da relação de Herbert com o R.E.M. surgiram os se-

guintes trabalhos: Wolves, Lower (1982), Left of Rec-

koning (1984), Pretty Persuasion (1984), Green Grow 

the Rushes (1985), Driver 8 (1985, co-dirigido com 

Michael Stipe), Life and How to Live It (1985), Fee-

ling Gravity's Pull (1985), It's the End of the World as 

We Know It (And I Feel Fine) (1987), Turn You Inside-

-Out (1989), Low (1991) e Fish and Boots (1995).

Nessa época, os criadores de videoclipes musicais, 

buscando atender a interesses mercadológicos diver-

sos, seguiam caminhos mais ligados a comunicação 

do dia a dia, com elementos visuais mais próximos 

das novelas, telejornais e filmes mais “comerciais” 

indo até a publicidade, repetindo algumas fórmulas 

e recursos estéticos em obras de artistas com perfis 

bastante diferentes entre si. Enquanto isso, Herbert 

segue um caminho diferenciado, recorrendo a re-

cursos mais ligados ao cinema e à TV ditos alterna-

tivos, com narrativas menos lineares e personagens 

com características menos explícitas, aparentemen-

te desenvolvidos para que despertassem sensações 

menos previsíveis que as habitualmente criadas nos 

demais videoclipes assistidos nos diversos canais da 

TV pelo mundo.

Seu trabalho vai além do videoclipe musical, tendo 

produzido mais de quarenta curtas-metragens, en-

tre eles John Five (1992) e Jumbo Aqua (2001). Di-

rigiu também quatro produções independentes: 

Scars (1997), Speedy Boys (1998), Rabbit Pix (2005) e 

Abandoned House (2007). Alguns de seus curtas fo-

ram reunidos na compilação Figures (1990). Em 1992, 

publicou o livro Stills, que traz instantâneos de seus 

filmes, revelando de uma nova forma e talvez com 

mais intensidade o lado erótico e enigmático de sua 

obra cinematográfica.
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NOVIDADE

Parece pois que o já sentido é na verdade um já visto, 

um já tocado, um já gostado, um já cheirado, mas 

mais essencialmente um já saboreado, um já escuta-

do. (PERNIOLA, 1993, p. 44/45)

O ser-humano é receptivo e necessitaria de novida-

de sempre, pois tenderia a se tornar melancólico na 

mesmice. O novo revitaliza percepções, traz novas 

referências e dá mais vazão ao repertório que pos-

sui armazenado na memória e que é trabalhado na 

razão. Sem o novo, tenderíamos a não usar com a 

intensidade habitual o que mais nos diferencia dos 

demais seres. A novidade que vem do mundo exter-

no através dos sentidos estimula a imaginação, ao 

mesmo tempo nos faz questionar o que já conhece-

mos e nos dirigir ou a novas formas de viver ou a re-

ferências que reforçariam nossas decisões e padrões 

do como viver. 

Na tentativa de exibir o velho e o novo em uma 

condição estética cada vez mais superior, e novida-

de consiste às vezes na melhoria contínua dos dis-

positivos que exibem os elementos audiovisuais que 

nos rodeiam. Imagens melhores, reprodução mais 

fiel das cores e uma gama maior das milhões de va-

riações das cores elementares, além de um número 

maior de quadros por segundo para ampliar a sen-

sação e a percepção de realidade através da ilusão 

de movimento. Todos esses recursos visam trazer no-

vas forma de ver (e ouvir) o que o mundo atual nos 

proporciona. Mas nossos olhos têm limites quanto 

ao tanto de informação que nosso aparelho visual é 

capaz de registrar. É possível que o que os atuais dis-

positivos prometem entregar aos nossos olhos não 

cheguem propriamente ao nosso cérebro. De todo 

modo, é necessário termos anos de estudo ao lon-

go de gerações, expostas às atuais condições, para 

entendermos as reais transformações que os dispo-

sitivos atuais trariam nas formas de ver e entender 

imagem e som.
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O oftalmologista e pesquisador da Unifesp, Dr. Pau-

lo Schor, explica:

A definição é uma parte muito inicial na importância 

da imagem. Ela é importante, mas tem uma impor-

tância de 25%, 1/4 da nossa visão vem da quantidade 

de células que a gente tem na nossa fóvea, que é 

uma parte muito pequenina da nossa retina. (...) A 

gente não precisa ter mais resolução para ter uma 

experiência visual melhor. A gente provavelmente já 

chegou no limite de resolução que vai fazer algum 

sentido para o nosso olho. (SCHOR, 2015)

Por outro lado, consideremos que o impreciso, o 

vago e o imperfeito também são importantes agen-

tes de estímulo de nossa imaginação e capazes de 

criar impacto em nossa percepção visual tanto quan-

to uma imagem ultrarrealista altamente definida, 

criada eletronicamente. Aludindo à aura explicada 

por Walter Benjamin (BENJAMIN, 1955) e conti-

nuando com Arlindo Machado, deixar proposital-

mente lacunas ou arestas não aparadas para que 

nossos cérebros produzam seu próprio conteúdo 

torna ainda mais individual e única a experiência do 

espectador que este assiste a uma obra televisual. 

“Sistemas de baixa definição aguçam a imaginação 

e exigem maior grau de participação do público re-

ceptor.” (MACHADO, 1995, p. 61)
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VIDEOCLIPE

O videoclipe é um dos formatos disponíveis no mer-

cado audiovisual ao qual a maioria da população 

tem acesso via televisão ou internet, com uma am-

pla gama de obras que se inserem neste formato. Os 

antigos programas de videoclipe, que a maioria das 

emissoras de TV possuía em sua grade, deram lugar 

primeiro à MTV, que aos poucos se tornou a difuso-

ra do videoclipe sobretudo ao público dito jovem e 

adulto, consumidor de discos, roupas, revistas e ali-

mentos relacionados à estética e ao padrão de con-

sumo ocidental. Duas décadas depois, com o estabe-

lecimento da internet com banda larga pelo mundo, 

o YouTube toma aos poucos seu lugar, sendo hoje a 

principal plataforma de difusão do videoclipe, bem 

como de vários outros formatos até pouco tempo 

restritos à TV tanto aberta quanto por assinatura.

Nas descrições da sociedade contemporânea como 

sociedade do espetáculo, como sociedade da ima-

gem, como videocultura, é privilegiada a dimensão 

visual. (PERNIOLA, 1993, p. 46)

Mas quando ainda o mercado fonográfico dispunha 

de rádio, revistas e TV para divulgar seus produtos 

(discos e fitas de áudio e vídeo), o videoclipe era o 

formato preferido de consumidores e anunciantes. 

Através dele era possível ver e ouvir (em tese) gra-

tuitamente, degustando o conteúdo e desenvolven-

do uma relação de intimidade com um artista antes 

ainda da compra de um produto com seu conteúdo. 

Pelo videoclipe se construía a relação inicial para 

conhecer aquilo que tal artista oferecia, o que ele 

propagava, qual era sua atitude e quais valores ele 

parecia defender e acreditar. Até meados dos anos 

70, o videoclipe era uma mera obra para divulgação 

do artista em performance, fosse ao vivo de fato ou 

uma simulação em playback do artista em ação. No 

final da década, tal performance passou a dar lugar 

a uma peça relatando histórias com começo, meio 
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e fim, associadas de alguma forma ao conteúdo da 

música ou ao estilo e postura do artista ou banda. 

Este storytelling aos poucos torna-se um quase pa-

drão, dando um pequeno espaço a obras que even-

tualmente buscavam um caminho diferente, fosse 

por ausência de recursos para realizá-lo, fosse pela 

intenção de contrariam o modelo vigente.

A imagem eletrônica está destilando uma outra sen-

sibilidade, ao mesmo tempo que coloca novos pro-

blemas de representação, abala antigas certezas a 

nível epistemológico e exige a reformulação de con-

ceitos estéticos. O fim de século XX pode vir a ser co-

nhecido como a época de uma explosão criativa na 

área do vídeo. (MACHADO, 1995, p. 10)

As singularidades presentes na obra do diretor e ar-

tista plástico James Herbert, especialmente no tra-

balho realizado nos videoclipes musicais produzidos 

para as canções da banda norte-americana R.E.M. 

ao longo das décadas de 1980 e 1990, sugerem tal 

intenção. O R.E.M., assim com alguns artistas que 

surgiram no início dos anos 1980, vem com uma pro-

posta de resgate da simplicidade existente na fase 

anterior ao estilo hollywoodiano e de storytelling 

do videoclipe moderno. Indo mais além, propõe 

também uma revisão do modelo audiovisual com re-

produção linear e sequencial das imagens, buscando 

uma representação mais distante da imagem regis-

trada pelo olho humano.

Com a overdose de informação à qual somos ex-

postos nas últimas décadas, a arte, na condição de 

recurso libertador das pressões da vida diária, para 

cumprir esta função recorreria então ao caminho in-

verso na exposição de informação, simplificando a 

mensagem a um estado mais suave, mais leve, que 

exija menos de nosso cérebro no que tange à reten-

ção de informação, deixando espaço para a imagi-

nação a construção interior da mensagem na mente 

do espectador. Na prática, seria “mostrar menos e 

mais sutilmente”, deixando para o espectador ima-

ginar o que falta, respeitando os limites de captação 

de informações que nosso cérebro possui e evitando 

assim a dispersão de pelo menos parte da mensa-

gem que está se tentando a ele transmitir.
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Eis o que diz a Dra. Cacilda Amorim, psicóloga e 

coach comportamental, sobre a capacidade de nos-

so cérebro em reter informação:

O cérebro está constantemente sujeito a um bom-

bardeio de informações, provenientes tanto dos 

órgãos sensoriais quanto de sistemas internos de re-

gulação. Sabe-se também que a quantidade de infor-

mação que o cérebro recebe é muito superior à sua 

capacidade de lidar com ela e de processá-la. Alguns 

especialistas estimam que o cérebro receba cerca de 

40 bilhões de bits de informação por segundo, en-

quanto sua capacidade de processamento é limita-

da, de cerca de 2 bilhões. Assim, é fácil concluir pela 

necessidade de filtrar ou bloquear boa parte destas 

informações. (AMORIM, 2017)

Cortes abruptos, imagens granuladas, cores impre-

cisas, sequências repetitivas e enquadramentos in-

clinados: não algo que sugira a imperfeição como 

negação, mas simplesmente que mostra novas for-

mas de ver e construir a imagem. Tal desconstrução 

é mais notável e contrastante com a sonoridade das 

canções do R.E.M., que primam pela simplicidade e 

linearidade estética nas composições, desde a melo-

dia à poesia. Herbert parece utilizar o alicerce firme 

de uma música solidamente construída em padrões 

simples e regulares (o que na época também con-

trastava com a revolução tecnológica nos instrumen-

tos e nos recursos de produção musical) para realizar 

antagonicamente a desconstrução no plano visual.

Há quem diga, a respeito dessa adesão dos artistas 

do vídeo à produção de videoclipes, que o grande 

evento dos anos 80, em termos de tevê, foi a trans-

formação da vídeo-arte em television art, ou seja, 

a conversão de uma arte de elite para uma arte de 

massa. (MACHADO, 1995, p. 171)

Assim como surgiu um art cinema, que desconstruía 

o estilo formal com fábula, trama, narração, co-

municabilidade narrativa do cinema clássico holly-

woodiano conforme explicado por David Bordwell 

(BORDWELL, 2005, p. 278), o videoclipe desenvolvi-

do por James Herbert a partir dos anos 1980 estaria 
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de acordo com as tendências da art television que 

Kristin Thompson debate anos depois (THOMPSON, 

2003, p. 37), com os mesmos recursos de desconstru-

ção dos modelos tradicionais dos videoclipes da épo-

ca que neles se baseavam. Herbert usa linguagem 

mais ligada a arte clássica e moderna, não linear, im-

plícita, baseada em possíveis sensações de múltiplo 

sentido e entendimento.

Em uma época o videoclipe tinha se tornado um 

produto tão comum e acessível a artistas de dife-

rentes estilos que era praticamente obrigatório aos 

artistas mesmo considerados medianos terem suas 

principais canções de trabalho adequadas ao forma-

to do videoclipe comercial. Mas essa produção mas-

sificada e em larga escala gerou uma quantidade de 

videoclipes muito parecidos entre si, sem valorizar 

o potencial que o videoclipe possuía em se tornar 

uma curta peça cinematográfica ou televisual com 

relevância não apenas comercial e fugaz, mas tam-

bém cultural e artística. Os recursos utilizados por 

Herbert nos videoclipes do R.E.M. foram na época e 

são até hoje importante referencial estético e criati-

vo para produtores de peças audiovisuais para divul-

gação tanto de criações musicais quanto cinemato-

gráficas com outras finalidades, como dramáticas ou 

documentais.
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ANÁLISE

Na análise fílmica dos videoclipes musicais produzi-

dos por James Herbert para o R.E.M., observa-se os 

elementos da narrativa (desconstrução, ritmo e cro-

nologia não-linear, contrapondo-se ao storytelling 

comumente utilizado) e da técnica (outras formas 

de uso de luz, cor, sombra corte e edição, descone-

xão letra / imagem, velocidade irregular, imprecisões 

como granulação e enquadramentos instáveis).

Iniciando com Wolves, Lower de 1982, o início do 

trabalho de Herbert com o R.E.M. segue a tendên-

cia ainda das bandas aspirantes ao sucesso na época, 

utilizando o videotape (e não a filmagem em pelícu-

la) para gerar as imagens. No caso deste videoclipe, 

o diretor limita-se ao uso de recursos básicos de edi-

ção, mas aplicados de forma pouco usual (pausas e 

câmera lenta) junto a enquadramentos muito próxi-

mos e sobreposições aleatórias. Sem história, apenas 

mostrando a banda em performance, só que dando 

rápidos repentes da banda em ação, intercalando 

com captações em velocidade real, mas em um estú-

dio escuro com o facho de luz apontado nas costas 

da banda. Um certo caos visual e pouco descritivo 

do que era o R.E.M., em paralelo ao som simples e 

minimalista da canção, características tais que, aí 

sim, se alinham com a identidade, estilo e atitude 

da banda em seu início e que permaneceu durante 

toda sua existência.

Em Pretty Persuasion, de 1984, o caso visual é regis-

tado em película, com imagens supostamente feitas 

em Super-8 ou em fotografia e ordenadas na edição. 

A banda não tem sua performance mostrada no clipe, 

que consiste em uma sucessão de cenas que não re-

meteriam diretamente ao tema da canção: "É o que 

eu quero, depressa e compre. Tudo foi tentado. Siga 

a razão e compre. Não é possível se mexer nesse ca-

lor. Está tudo errado. Tente colocar isso na sua manga. 

Ele tem muita persuasão. Ela tem muita persuasão. 

Puxa vida, pura confusão. Ela tem muita persuasão." 

(“It's what I want. Hurry and buy. All has been tried. 

Follow reason and buy. Cannot shuffle in this heat. 

It's all wrong. Try to put that on your sleeve. He's got 

pretty persuasion. She's got pretty persuasion. God-
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damn, pure confusion. She's got pretty persuasion.") A afinidade aí pode 

ser a desordem enigmática das cenas, assim como não é exatamente explí-

cita a letra da canção.

FIGURAS UM E dOIS WOLVES, LOWER (1982)

FIGURAS TRêS E qUATRO PRETTY PERSUASION (1984)

gravado em videotape, com enquadramentos laterais

ou ao centro, em geral muito aproximado, com pausas

e velocidade reduzida. tomadas feitas em estúdio escuro

com luz direcionada nas costas da banda.

flashes rápidos e imagens pausadas, desfocadas.

tomadas em baixa definição e imagens difusas da banda

em um campo. objetos diversos num cenário indefinido.



III JORNADA INTERDISCIPLINAR DE SOM E MÚSICA NO AUDIOVISUAL

Em 1985, os 3 videoclipes dirigidos por Herbert pas-

sam a mostrar imagens menos caóticas, com menos 

cortes e sequências mais inteligíveis, ainda que per-

manecendo numa linha distante do formato story-

telling mais comum na época. "Drive 8", por exem-

plo, não tem uma história com começo, meio de fim 

nem tampouco procura mostra qual formação da 

banda ou quem é seu front-man. Faz das imagens 

uma rápida referência do que a canção se propõe a 

contar. Neste clipe, a sucessão de imagens em uma 

ferrovia, alternada com cenas dos membros em 

uma sala com projeções dos trens sobre si mesmos 

tem uma sutil relação com a letra: "E o condutor 

do trem diz: Dê uma pausa, Motorista 8, Motorista 

8, faça uma pausa. Nós podemos chegar ao nosso 

destino, mas ainda estamos longe." ("And the train 

conductor says: Take a break, Driver 8, Driver 8 take 

a break. We can reach our destination, but we're 

still a ways away.")

Em Life and How to Live It há a interação de dois 

personagens (um escritor e um carpinteiro) que, em 

em cômodos adjacentes de uma casa, vivem um con-

to aparentemente nonsense. As imagens não expli-

cam a letra diretamente, mas fazem referência a al-

guns de seus trechos. Mais do que isso, causariam 

uma série de sensações que criam uma experiência 

única em cada espectador. "Meu carpinteiro saiu 

correndo, latindo, ouvindo o grito. Latindo na rua 

para dizer o que eu escondi lá. Ouça, ouça o grito. 

Se eu escrever um livro, ele será chamado de 'A Vida 

e Como Viver'" ("My carpenter's out and running 

about, barking in the, listen to the holler. Barking 

in the street to tell what I have hidden there. Listen, 

listen to the holler. If I write a book it will be called 

"Life and How to Live It'")
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FIGURAS CINCO E SEIS

DRIVER 8 (1985)

FIGURAS SETE E OITO

LIFE AND HOW TO LIVE IT (1985)

cenas em p&b com enquadramento irregular de trens

e trabalhadores em uma ferrovia, divididas por tomadas

da banda em uma sala com projeções das mesmas cenas.

enquadramentos e edição regulares e uma pequena história

não explícita. closes e imagens aleatórias entre as cenas de dois 

enigmáticos personagens. cortes rápidos e imagens mais limpas 

com um roteiro linear, ainda que nonsense.
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A criação de sequências instáveis e irregulares dos 

primeiros clipes é enfim retomada em Feeling Gra-

vity’s Pull, com os recursos antes utilizados (corte 

abrupto, alteração de velocidade, variações de luz 

e cor e baixa definição) potencializados, ainda que 

agora a formação da banda fique mais clara ao es-

pectador, mas sem referência direta à letra.

a fragmentação de cenas, 

velocidade, foco, definição

e sincronia já explorados em clipes 

anteriores são usados muito mais 

profundamente, em sintonia

com  seu ritmo mais marcado

e clima mais sombrio,

diferente das canções anteriores,

que possuem ritmo mais ágil

e sonoridade mais alegre.

FIGURAS NOVE E dEz

FEELING GRAVITY’S PULL (1985)
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Em It's the End of the World As We Know It (And I 

Feel Fine) de 1987, voltam os cortes simples com se-

quências curtas, ainda que em tempos variados e em 

velocidade normal, com fotografia nítida e realista. 

Nenhum dos membros da banda aparece no video-

clipe. Um personagem, um garoto bem-humorado 

brincando com uma série de objetos e relaxando no 

chão ao lado de um cão vira-lata. Ora dançando so-

zinho para a câmera, ora posando com uma foto an-

tiga de uma pessoa, ou ainda estático, enquanto a 

câmera passa verticalmente pelo cenário, uma casa 

semidestruída em um local indefinido. Eis aí uma re-

lação explícita entre o refrão-título da música e as 

imagens: "É o fim do mundo como o conhecemos (e 

me sinto bem)".

FIGURAS ONzE E dOzE

IT'S THE END OF THE WORLD AS WE KNOW IT (1987)

edição e enquadramentos 

tradicionais, porém sem uma 

história linear. cenas de

um garoto bem-humorado,

posando com uma foto antiga

de uma pessoa qualquer, 

acariciando um cachorro

e brincando com bugigangas 

diversas em uma casa

semidestruída.
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Já em Turn You Inside-Out, de 1989, o quarteto apa-

rece o tempo todo: são eles os protagonistas. Alte-

rações de velocidade e enquadramentos inclinados 

e imprecisos convivem com imagens realistas, às 

vezes com granulações (simulando a imagem repro-

duzida em monitores de TV, exibidas em pequenos 

aparelhos no set de filmagem). Não há sincronia do 

som com as imagens. Em certo momento, o vocalis-

ta Michael Stipe vira a câmera e a deixa de cabeça 

para baixo fazendo uma sutil referência ao título da 

canção ("Virar Você no Avesso").

FIGURAS TREzE E qUATORzE

TURN YOU INSIDE-OUT (1989)

“pseudo” making-of

com cenas melhor definidas 

retratando a banda,

porém em velocidade alterada

e sem sincronia com a canção. 

a fragmentação visual de obras 

anteriores dá lugar a algo mais 

leve e didático, próximo

da estética das bandas

do mainstream.
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Em Low, de 1991, Herbert vai além dos recursos 

utilizados em suas obras com o R.E.M. até então. 

Novamente não há a presença dos integrantes nas 

imagens. Há uma possível referência ao quarteto, 

quando 4 personagens não identificados passam 

juntos em algumas cenas no início do videoclipe. A 

fragmentação de imagens e enquadramentos im-

precisos, com velocidade, luz e cor utilizados de for-

ma não convencional (a exemplo de Pretty Persua-

sion e Felling Gravity's Pull) se une à animação de 

imagens nas quais personagens de quadros pintados 

ganham vida e interagem com outros personagens, 

em ambientes diversos que se entremeiam de for-

ma quase hipnótica, novamente propensas a criar 

sensações únicas e diversas no espectador. Na final 

da letra e do videoclipe, uma relação com uma das 

pinturas na qual a modelo do quadro move as pró-

prias mãos: "Eu gosto de suas mãos. Todas cheias de 

glória" ("I like your hands. All full of glory").

a fragmentação visual

nas tomadas e na edição retorna, 

em montagens com uma série

de pinturas e tomadas com atores, 

com todos interagindo entre si.

um clima sombrio e enigmático, 

tendo ao fundo a canção lenta

e simples como um mantra.

FIGURAS qUINzE E dEzESSEIS

LOW (1991)
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Além desses elementos aqui analisados, há a abordagem de temáticas 

incomuns, não explícitas, mostrando os artistas de forma sutil ou nula, 

sem o didatismo dos modelos vigentes que mostravam especialmente 

nos casos das bandas a formação, quem toca qual o instrumento e quem 

é o front-man ou front-woman, ou o membro líder. A forma alternativa 

em se lidar com a linguagem formal do videoclipe estaria enfim alinhada 

com postura tida como alternativa da própria banda (assim como outras 

similares) em relação ao mainstream e os videoclipes criados pelas ban-

das enquadradas nesta classificação.

Os videoclipes de James Herbert, bem como os do R.E.M. em geral, obti-

veram sucesso e alta frequência de exibição na televisão aberta, nas MTVs 

de todo mundo e atualmente no YouTube. A banda esteve na ativa de 

1980 a 2011, e a estética dos videoclipes dirigidos por Herbert influencia-

ram uma série de artistas do audiovisual ao longo das últimas décadas.
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CONCLUSÃO

Comparando a unicidade da criação visual de James 

Herbert com a busca de uma originalidade na obra 

musical do R.E.M., há uma afinidade entre uma e 

outra, baseada não apenas em uso criatividade e 

na quebra de padrões estabelecidos, mas também a 

simplicidade no uso dos vários recursos visuais.

Herbert apoiou-se nesta simplicidade e também na 

retidão e na solidez da música do R.E.M. para que-

brar padrões vigentes na produção de videoclipes, 

tornando de conhecimento geral e divulgado em 

escala mundial um estilo de direção tido até então 

como “alternativo” e à margem dos canais tradicio-

nais de difusão. Mais que isso, mostrou que, ao se 

tratar o videoclipe com uma peça artística e cultu-

ral, e não apenas comercial e com uma finalidade 

momentânea, cria-se peças com valor comparável a 

obras classificadas como television art, e que se tor-

nam referência de um estilo e de uma época. Em 

cada desconstrução ou adoção de novas formas de 

captação, enquadramento e edição criou-se não 

peças que existiriam à margem de um mercado (na 

condição de “alternativo”), mas obras que atingi-

ram posição de destaque em um mercado que tem 

sido altamente concorrido e qualificado nas últimas 

três décadas em praticamente todo o mundo.
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Artistas autônomos e políticas públicas na produção
de videoclipes para promoção nas plataformas digitais

resumo

Este artigo se pauta num estudo de proposições para a capitalização de 

competências profissionais pautadas nas chamadas “indústrias criativas” 

e supões algumas iniciativas experimentais no âmbito das políticas 

públicas que se mostrem capazes de movimentar a conexão entre 

artistas autônomos e colaborações coletivas na promoção de suas obras 

nas redes digitais. Um conjunto de ações institucionais pode beneficiar 

a produção de videoclipes, ajudando artistas autônomos a construírem 

uma base de fãs e a fomentar a formação de profissionais em diversas 

diversas competências correlacionadas.
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INTRODUÇÃO

A digitalização teve notadamente um impacto transformador em toda 

a cadeia de produção musical. Nas últimas décadas um grande número 

de artistas passou a produzir suas músicas de forma independente, dis-

tribuindo-as diretamente na Internet. A web instaurou, de fato, um pro-

cesso de reconfigurações entre atores e práticas que envolvem produção, 

distribuição, promoção e acesso musicais. Um fato expressivo observado 

frequentemente é de artistas autônomos que pretendem se aproximar 

do público ganhando espaço midiático e promovendo seus trabalhos. 

Pode parecer que as redes digitais ampliaram, em certos casos, algumas 

possibilidades de ascensão na carreira artística, mas isso implica em um 

maior esforço pessoal por parte do compositor. Ele deve assumir agora 

uma postura mais ativa para afirmar sua presença em um ambiente no 

qual a atenção do público muito disputada. 
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Já é um consenso que no universo digital é ainda 

muito mais difícil de se chamar atenção do público 

e a porcentagem de pessoas que conseguem criar 

uma carreira talvez tenha até diminuído. Seria mais 

prudente pensar que, com a Internet, não ocorreu 

exatamente uma facilitação da construção de carrei-

ras artísticas, mas sim a ampliação de possibilidades, 

com menos barreiras de entrada. Para ser bem-suce-

dido nesse mundo, no entanto, depende-se progres-

sivamente da ajuda de intermediários que prestam 

serviços e que detêm uma capacidade de influência 

nos negócios da música. Em que pesem os argu-

mentos a favor dos benefícios trazidos pela Internet 

para a "cultura independente” e sobre as tecnolo-

gias digitais que permitiram a diminuição de custos 

na cadeia de produção, com equipamentos de gra-

vação caseira relativamente baratos e confiáveis, a 

disseminação e promoção de novos artistas possíveis 

via mídias sociais, a distribuição efetivamente massi-

va ou a participação no mercado mainstream global 

ocorre ainda via majors que detêm o capital neces-

sário em promoção e marketing.

Muitos compositores independentes, no entanto, 

necessitam de aprimoramentos tecnológicos e esté-

ticos em suas produções durante o processo de cons-

trução de suas carreiras. Por tal razão é preciso que 

se pensem estratégias no âmbito das políticas públi-

cas fundamentadas nas concepções e práticas liga-

das às chamadas indústrias criativas, vislumbrando 

potencialidades para fomentar o práticas criativas, a 

exemplo dos “coletivos” como o Overmundo e Cir-

cuito Fora do Eixo, com vistas ao posicionamento de 

artistas no cenário musical on-line. Para que com-

positores que residem em comunidades economica-

mente deficitárias ganhem oportunidade de torna-

rem seu trabalho atraente seria imprescindível que 

se concebessem projetos de políticas sociais que se 

envolvessem em iniciativas de fomento de diversas 

naturezas - econômica, jurídica, educacional, técnica, 

profissional - para beneficiar seus esforços.
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Entre as formas atuais de divulgação e circulação 

de trabalhos em redes digitais, o principal meio de 

divulgação tornou-se o videoclipe nas plataformas 

streaming, como o You Tube. Isso porque o video-

clipe se firmou historicamente como uma expres-

são inicialmente voltada para ajudar a promover o 

trabalho musical de um artista na mídia televisiva e, 

com as constantes experimentações formais e esté-

ticas, alcançou uma singularização da própria escu-

ta musical. Músicos emergentes que almejam espa-

ço no mercado musical on-line necessitam veicular 

videoclipes produzidos de forma independente, 

desprovidos de aparatos tecnológicos ou conheci-

mentos acerca da experimentação estética no au-

diovisual e que competem por visibilidade e acessos 

nas redes digitais. Como muitos compositores se en-

contram em condições desfavoráveis diante dos pro-

cessos de reintermediação instaurados por modelos 

de negócios musicais na web, torna-se importante 

construir formas mais efetivas e abrangentes de di-

vulgação e circulação do seu trabalho para alcançar 

o potencial ouvinte.

CULTURA MUSICAL NAS REDES DIGITAIS E AS 

REINTERMEDIAÇÕES DO MERCADO FONOGRÁFICO

Nos primeiros anos do século XXI 3parecia deses-

tabilizar-se o modus operandi que se tornou para-

digmático nos três elos da cadeia produtiva musical 

do mercado fonográfico no século XX: 1) o estúdio 

profissional passou a ser parcialmente substituído 

pelos Digital Audio Workstation e home studios; 2) 

a fábrica de prensagem vem cedendo espaço para 

os codificadores mp3; 3) a rede de distribuição de 

CDs foi afetada primeiramente pelos hábitos de do-

wnloads em sites file-sharing, trackers de torrents e, 

atualmente, pelo acesso musical via serviços strea-

ming (add support ou por assinatura. O acesso aos 

meios digitais e a aparelhos tecnológicos de baixo 

custo, viabilizaram a entrada destes artistas, que po-

dem ser denominados também como autônomos ou 

independentes, no mercado musical.
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Na teoria, o surgimento da era digital seria capaz de permitir que todos 

pudessem se tornar criadores, produtores e compartilhadores de vídeos 

de diversos temas e formatos. O que se pode afirmar é que, mesmo com 

tantas mudanças e sobreposições de formas e meios de criação, publi-

cação e consumo de música, nenhuma categoria de ator foi extinta ou 

pode ser considerada irrelevante. A realidade histórica da indústria da 

música mostra, no entanto, que seus atores relevantes nunca saíram de 

cena. A Internet provocou, afirmam Francisco e Valente (2016), uma re-

configuração das relações de poder entre esses atores envolvidos e cada 

um deles têm visões bastante distintas do mercado de música digital. A 

O que ocorre no contexto das redes digitais são reconfigurações das re-

lações entre os atores tradicionais e o aparecimento de novas categorias 

de atores, por segmentos que agem de forma descompassada e que en-

globam compositores , letristas, intérpretes, cantores, músicos acompa-

nhantes e intermediários, tais como gravadoras, produtores fonográfi-

cos, editoras, suas associações, além de outras instituições e seus agentes, 

como os grandes usuários (empresas de rádio e TV) e o próprio Estado. 

Com a digitalização e a internet também surgiram novos intermediários, 

como as empresas agregadoras e as Multi Channel Networks (no con-

texto das plataformas digitais, como os serviços streaming e o YouTube, 

respectivamente). 
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Por tais razões, os autores asseveram que é ingênuo 

se pensar num processo de desintermediação da 

cultura musical ou que as grandes gravadoras e edi-

toras se tornaram irrelevantes por consequência da 

Internet. A crença de que qualquer artista pode se 

fazer ouvir na web, independentemente de quais-

quer terceiros, precisa ser, portanto, temperada com 

a realidade atual da reorganização de mercado. 

Apesar de uma pulverização de atores no mercado 

musical e do desenvolvimento de estruturas que fa-

vorecem essa desconcentração, igualmente se nota 

uma nova concentração envolvendo empresas do 

mercado tradicional. As redes sociais e plataformas 

streaming encontram seus limites na colonização 

desses espaços por atores tradicionais da indústria, 

que ainda são o gargalo da distribuição global. Se 

há algum espaço que sobra, a disputa por atenção é 

acirrada e o artista tem de ser multimídia e “multi-

plataforma”, pois as restrições sobre a disponibilida-

de de música para o público são obstáculos sentidos 

concretamente na cultura da música contemporâ-

nea. A estrutura do mercado digital da música re-

quer uma busca contínua pela ampliação das redes 

de ouvintes e, por consequência, uma atenção cons-

tante à dimensão administrativa do negócio. 

Percebe-se notadamente que diversos produtores 

independentes e artistas no Brasil, muitos dos quais 

oferecem propostas estéticas arrojadas e inovadoras, 

encontram-se em situação de mercado bastante des-

favorável. Devido às dificuldades para promover seu 

trabalho e administrar suas carreiras, associações 

profissionais de independentes têm se organizado e 

o mercado independente parece estar se mobilizan-

do junto a micro gravadoras, empresas agregadoras 

e plataformas de divulgação. Já existe uma rede in-

ternacional de associações do mercado independen-

te  a Worldwide Independent Network for Music, da 

qual faz parte a ABMI (Associação Brasileira de Mú-

sica Independente).
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Como afirma Marchi (2018), muitas iniciativas vêm 

se efetivando através de uma variedade de coope-

rações entre diversos agentes: músicos autônomos, 

grandes gravadoras, gravadoras independentes, 

novos intermediários do entorno digital. Nesse ce-

nário complexo, prossegue o autor, produtores au-

tônomos e gravadoras independentes assumem 

crescente responsabilidade na economia da música 

e na condução da carreira da maioria dos artistas 

locais. Diante das dificuldades encontradas pelos 

músicos autônomos para ampliarem seus merca-

dos, micro, pequenas e médias empresas fonográ-

ficas chamadas “independentes” se converteram 

em parceiros privilegiados da comunidade artística. 

(MARCHI, 2018, p. 163) Um papel preponderante 

no mercado fonográfico digital são as denominadas 

"empresas eletrônicas” especializadas em construir 

redes de usuários-clientes e de cobrar pelo acesso à 

informação.

Gallego (2018) aponta, nesse sentido, diferentes es-

tratégias comerciais para desenvolverem novos mer-

cados. Os procedimentos mais usuais seriam os de 

prescrever sua própria música e a de grupos afins 

graças aos “amigos destacados” destas redes so-

ciais, incluir o consumidor no fluxo dos lucros, crian-

do uma comunidade de ouvintes participantes que 

compartilham músicas e estilos de vida.  Para tentar 

rentabilizar sua música, o artista pode investir em 

concertos que podem surgir nestas redes, além de 

vincular o acesso à venda de outros produtos e ser-

viços relacionados em sites e portais. Podem-se ofe-

recendo inclusive comissões por música ou vídeos 

que sejam publicados em sites de socialização e que 

posteriormente sejam vendidos ou proporcionem 

rendas publicitárias.
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As iniciativas colaborativas dos denominados “coletivos" se mostram 

como um motor importante no árduo processo de construção de públi-

cos ouvintes, tais como o Overmundo (no Brasil), que se transformou 

num grande movimento de cultura livre à disposição de criadores e con-

sumidores; e a conexão entre grupos, fãs e indústria na Web chamada 

Circuito Fora do Eixo cujos produtores com trajetórias distintas, estrutu-

ras de produção variadas, objetivos comerciais e estéticos diferentes ou 

divergentes entre si.1

INDÚSTRIAS CRIATIVAS E POLÍTICAS PÚBLICAS

PARA A PROMOÇÃO MUSICAL NA WEB

O percurso de ideias e ações que autores como Meleiro (2009) sinalizam 

para ativar diferentemente o universo criativo, cultural e econômico da 

arte pode se inspirar no preceito conceitual - e já em experimentação 

noutros países, como Inglaterra e Austrália - é o das chamadas "indús-

trias criativas". Sua concepção começou ser desenvolvida na Austrália 

nos anos de 1990, porém, se fortaleceu na Inglaterra, país que foi capaz 

1  Cf. em MARCHI, 2018, p. 154: Criado em 2005, reunia artistas e produtores culturais 
de cidades de Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso e Acre a fim de fazerem circular as obras 
desses músicos de estados periféricos na indústria cultural brasileira. Após cinco anos de 
atividade, este coletivo desenvolveu parcerias em 25 estados, possuindo uma rede de 
2354 usuários e 66 empreendimentos. http://foradoeixo.org.br
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de identificar as potencialidades criativas nos seto-

res industriais e criar políticas públicas para impul-

sioná-las. Tal identificação foi realizada por meio 

um mapeamento elaborado pelo DCMS (Departa-

ment for Digital, Culture, Media & Sport) em 2005 

que resultou em diversas iniciativas, cursos, acesso 

à tecnologia e profissionalização de indivíduos. A 

concepção de “indústrias criativas” engloba o “ciclo 

que engloba a criação, produção, e distribuição de 

bens e serviços que usam a criatividade e o capital 

intelectual como seus principais insumos, produ-

zindo produtos dotados de valor econômico e cul-

tural, conteúdo criativo e objetivos de mercado”. 

(SANTOS-DUISENBERG, 2012, p. 43)

O conceito considerado transversal e possivelmen-

te inserido em produtos que consumimos no nosso 

cotidiano está agregado a iniciativas de desenvol-

vimento econômico na atualidade. Suas atividades 

econômicas são voltadas para a amplificação do 

conhecimento como forma de gerar crescimento 

socioeconômico. O que este conceito propõe, ain-

da de acordo com o autor, é que se pense em uma 

economia baseada no capital humano criativo, ca-

paz de se interagir com a cultura e a tecnologia. As 

indústrias criativas, pelo alcance social que propor-

cionam, colaboram com o trabalho de indivíduos 

e comunidades periféricas como consequência da 

interface que elas propõem entre cultura, econo-

mia e tecnologia. Santos-Duisenberg (2012), de fato, 

aborda o conceito de economia criativa como forma 

de impulsionar desenvolvimento mercadológico em 

diversos segmentos, das artes e atividades culturais. 

Miller (2011) discorre que as indústrias criativas são 

a forma mais interessante e produtiva de crescimen-

to no cenário econômico mundial, principalmente 

para países como o Brasil. Sua importância está no 

fato de conectar as artes com aspectos culturais, em 
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busca de inovação através de avanços tecnológicos. 

Santos-Duisenberg (2012) diz ainda que o que as in-

dústrias criativas pensam de inovador é a existência 

de compreensão de valores simbólicos culturais ca-

pazes de colaborar com o surgimento de ideias cria-

tivas que contem com o aporte da tecnologia. 

Para Meleiro, o conceito define "o ciclo que englo-

ba a criação, produção, e distribuição de bens e ser-

viços que usam a criatividade e o capital intelectual 

como seus principais insumos, produzindo produtos 

dotados de valor econômico e cultural, conteúdo 

criativo e objetivos de mercado". (MELEIRO, 2009, 

p. 44) A relação entre a criatividade, a cultura, a 

economia e a tecnologia se manifesta, prossegue a 

autora, na habilidade de transformar ideias em pro-

dutos ou serviços criativos dotados de valor cultural 

e econômico, criando e distribuindo capital intelec-

tual. Bendassoli et. al. (2009) abordam o surgimen-

to do termo “indústrias criativas” no âmbito das 

políticas públicas, ressaltando que devem estar em 

constante conexão e sintonia. No plano estrutural 

que sustenta os processos econômicos nos países, a 

maioria dos recursos é pública, mas a decisão de alo-

cação desses quase sempre é tomada pelos agentes 

que atuam no mercado, faz-se necessário repensar 

por que vias a economia dirigida por atores hege-

mônicos poderia ser reconduzida pela ação decisiva 

do Estado. Tal ação seria realizada por meio de polí-

ticas públicas, nas palavras de Meleiro (2009), de an-

ticoncentração, promotoras da diversidade cultural 

e da produção local, regional e independente. Isso 

porque, de acordo com a autora: "Na ausência de 

ideias e ações que alcancem pontos de equilíbrio en-

tre os empreendimentos capitalistas e a intervenção 

pública, os grandes capitais continuarão, obviamen-

te, se beneficiarão inclusive da expansão da peque-

na produção.” (MELEIRO, 2009, p. 8)
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As investidas em políticas para enfrentar os proble-

mas do equilíbrio entre arte e mercado deve assumir 

que há produtos e serviços que não podem ser ana-

lisados simplesmente do ponto de vista econômico-

comercial, mas principalmente pelo que incorporam 

de valor cultural criativo. Uma das críticas que Me-

leiro (2009) inicialmente levanta sobre iniciativas 

institucionais que promovem apenas as produções 

com apelo comercial provocam uma expectativa de 

consumo inibitória para atividades criativas experi-

mentais, impondo, ironicamente, barreiras à inova-

ção. Tais políticas de estímulo e de regulação à pro-

dução, indireta ou contraditoriamente, acabaram 

por reforçar certas estruturas de mercado. Deixa-se, 

reitera a autora, diversos produtores independentes 

e artistas, muitos dos quais oferecem propostas es-

téticas arrojadas e interpretações inovadoras sobre 

a cultura brasileira numa situação de mercado des-

favorável. A autora se pergunta se haveria outras 

formas de incentivo e intervenção estatal que pu-

dessem  conferir ao artista maior autonomia criativa.

Não se trata, no entanto, como reafirma Meleiro 

(2009), de “dirigismo cultural” tampouco de “diri-

gismo de mercado”. A ação política que passa pelo 

Estado deve cuidar de democratizar a estrutura de 

mercado e o acesso aos fundos públicos, de modo 

a se caminhar para uma efetiva democracia cultu-

ral. A ideia de "economia política" pressupõe, diz 

a autora, que se realize um conjunto de iniciativas 

voltadas para a ampliação do acesso e da convivên-

cia com diversos meios de criação e fruição dos bens 

culturais. Para tanto, se conceberem e se praticarem 

políticas culturais e iniciativas econômicas seriam 

uma pré-condição para que o Brasil criasse um mer-

cado genuíno de produtos culturais e artísticos. Por 

tal razão, toda produção financiada com recursos 

do Estado merece igualmente uma atenção ética 

especial na esfera do apoio jurídico que contemple 

os problemas relacionados aos direitos autorais e ao 

copyright.
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Outro aspecto menosprezado amiúde no debate 

sobre “a economia da cultura” refere-se às práticas 

culturais, ou seja: fomentar a produção pressupõe 

favorecer modos análogos de formação da deman-

da. Meleiro (2009) assevera que as desigualdades de 

públicos seguem, de perto, as desigualdades sociais 

e por isso devem ser revistas as políticas de incen-

tivo para se estimularem todos os segmentos de 

mercado. As instituições governamentais precisam, 

concomitantemente, dinamizar a demanda, em ter-

mos econômicos, para viabilizar a diversificação da 

oferta, excessiva em alguns segmentos e ociosa em 

outros. No Brasil, como se sabe, o mercado é extre-

mamente segmentado e, num contexto como esse, 

indivíduos, cooperativas e microempresas, muitas 

vezes atuam de forma "não-capitalística", assinala 

Meleiros (2009), empenhados na criação, e veem 

seu espaço de atuação constrangido por grandes 

corporações que dominam a distribuição e o meios 

de promoção. O enfoque da economia política deve, 

portanto, mesclar fatores “micro” e “macroeconô-

micos”, ambos condicionantes da feição assumida 

pela cadeia produtiva da indústria de bens culturais. 

Somente por esse princípio, complementa a autora, 

algumas obras originais poderão se tornar viáveis 

economicamente. Isso caso o mercado possa, pon-

tualmente, ser regulado pelo Estado e, este, pela so-

ciedade civil.

É necessário, portanto, um investimento no conhe-

cimento dos modos pelos quais os mercados atual-

mente operam e como poderiam ser afetados pelas 

políticas de governo sob as condições econômicas 

globais. Em outros termos, as ações institucionais 

precisam se direcionar para investigar seriamente as 

estratégias comerciais dos grandes grupos empresa-

riais e de como a compreensão dessas práticas pode 

se tornar um ponto de partida fundamental para a 

formulação de políticas públicas mais refinadas às 

especificidade do setor produtivo musical.
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Pensar em políticas públicas que gerem fomento para a relação entre 

cultura, mercado e tecnologia pode desenvolver a pluralidade no setor 

musical, abrindo espaço para a diversidade cultural e estética, para a 

experimentação e para o acesso a conhecimentos tecnológicos. Para que 

as políticas apoiem efetivamente o trabalho ligado à produção e promo-

ção musical, é necessário compreender as mudanças geradas pela tec-

nologia, nos diversos formatos que o segmento engloba e as interações 

complexas que estas transformações estabelecem no mercado musical e 

nos modos de consumo. A cultura musical on-line pede por uma atenção 

específica por parte das políticas governamentais por se tratar de um 

universo de criação e experiência com uma cadeia produtiva singular. As 

iniciativas políticas que se debruçam sobre a composição e o consumo 

da música necessitam conhecer seus problemas específicos: os contextos 

de criação e registro da música, canais de distribuição, investimentos na 

promoção e nas campanhas de marketing. É preciso estimular e direcio-

nar a oferta de forma especificamente orientada, redistribuindo o apoio 

público entre os diversos segmentos do mercado musical.
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Para se conciliarem as bases tecnológicas, os níveis 

de competitividade e o controle dos mercados com 

as políticas no contexto cultural da música ligada aos 

hábitos atuais de experiência on-line, demonstrou-se 

que as iniciativas institucionais podem se valer do o 

acesso à informação via redes digitais para estimular 

políticas de desenvolvimento da produção e cultura 

musicais. Ficou igualmente evidenciado que o pano-

rama da distribuição da música tem se transformado 

com a digitalização e as novas formas de utilização 

e distribuição de conteúdo criativo por internet. O 

Brasil, com efeito, tem avançado nesse setor e tem 

pessoal especializado na área de informática, tendo 

condições factíveis para investir na indústria digital e 

multimídia para estimular criação e otimizar ganhos 

de comércio musical no campo digital. A digitaliza-

ção e a internet podem até abrir possibilidades iné-

ditas de democratização da cultura, mas apenas do 

ponto de vista da tecnologia, caso as ações de eco-

nomia política cultural não reveja severamente os 

instrumentos de distribuição da música por internet 

e, principalmente, não apoie a música independente.

A PRODUÇÃO DE VIDEOCLIPES

E SUA PROMOÇÃO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

Até o momento presente não se conceberam políti-

cas públicas abrangentes capazes de impulsionar a 

criação de projetos culturais que promovam incen-

tivos a produção desse segmento tão heterogêneo 

como o do videoclipe. Caracterizando-se como a 

integração da imagem à canção para promover co-

mercialmente artistas, o videoclipe é notadamente 

um recurso audiovisual surgido no contexto históri-

co de simbioses entre a indústria fonográfica e a mí-

dia televisiva, ensaiando sua gênese desde os anos 

1920 com as poéticas surrealistas do cinema, com o 

fonógrafo visual, os jazz shorts, os short music films 

e as efêmeras jukeboxes visuais (chamadas de Soun-

dies). Pela natureza promocional de obras e artistas, 

o videoclipe se desenvolveu como um modo expres-

sivo atrelado à forma-canção. Seu formato extrapo-

lou seus limites de criação, tornando-se uma expres-

são com autonomia estética, chegando a orientar a 

própria composição musical.
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É necessário pensar o videoclipe como um produto 

audiovisual com o intuito de que ele não seja apenas 

um mero complemento visual que ilustre descritiva-

mente uma canção. Holzbach (2012) reafirma o po-

tencial inventivo do videoclipe, ressaltando que ele é 

uma produção audiovisual que, por meio da experi-

mentação criativa, rompeu com redundâncias discur-

sivas, deixando de ser apenas um mero complemento 

visual das canções. A singularidade do formato pas-

sou a exortar experimentações que permitiram ul-

trapassar a função de um mero complemento visual 

ou discursivo da canção. Ao se dedicarem a integrar, 

amalgamar ritmos da visualidade à palavra cantada 

e a suas sonoridades, os artistas do videoclipe suge-

rem aproximações plásticas e rítmicas experimentais 

que exortam um trabalho de imaginação da escuta.  

O videoclipe, embora acolha elementos narrativos, se 

amalgama plasticamente ao próprio movimento da 

canção e de suas sonoridades. As sequências de mon-

tagens, raccords e flashframes, por exemplo, convi-

dam o espectador a reajustar constantemente seus 

trabalhos mnemônicos e o encorajam a entregar-se 

aos ritmos de sensação plástico-sonoros.

Ao mudar de formato, migrando da televisão para 

plataformas digitais, o videoclipe potencializou no-

vamente a entrada de artistas no mercado musical, 

principalmente a de artistas sem vínculo com gran-

des gravadoras que, em sua maioria, estabelecem o 

primeiro contato com o público por esta produção 

audiovisual. Por atingir outros fatores que vão além 

de sua função inicial, a produção de videoclipes 

precisa ser fomentada pelas indústrias criativas, al-

mejando por inovações no setor audiovisual, expan-

dindo consequentemente os mercados culturais. As 

redes digitais geraram uma convergência midiática 

que tem colaborado para transformar as formas de 

consumo musical. Tornando-se o principal veículo de 

circulação e consumo de videoclipes, as plataformas 

digitais propiciaram também modificações na cria-

ção, produção e divulgação de videoclipes. Os ar-

tistas emergentes encontraram condições de criar e 

produzir peças audiovisuais para se divulgarem, po-

rém, se deparam com um cenário de concorrência 

repleto de videoclipes de músicos que já fazem par-

te da cultura mainstream, produzidos com alto nível 

estético e tecnológico.
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Zanetti e Belo (2018) discutem sobre as modalidades 

de promoção e circulação de videoclipes nas redes 

digitais. As autoras apresentam um estudo que in-

troduz a web 2.0 como recurso tecnológico que per-

mitiu a entrada de artistas independentes no mer-

cado musical. Para as pesquisadoras, as plataformas 

digitais transformaram o videoclipe em um produto 

de consumo de massa indispensável para que artis-

tas independentes se promovam midiaticamente e 

possam alavancar suas carreiras. O videoclipe está 

em constante processo de reformulação expressiva, 

o que fortalece a necessidade de inovações tecno-

lógicas e de experimentações estéticas que o poten-

cializem artisticamente e mercadologicamente.

Num contexto complexo em que artistas autônomos 

ou emergentes concorrem pelo acesso do público 

diante de inúmeras peças  com alto nível de pro-

dução técnica e estética, além da inclusão paga nos 

sistemas algorítmicos de curadoria e recomendação 

requer-se um trabalho que envolva parcerias entre 

instituições e profissionais do audiovisual, por meio 

de projetos que ministrem cursos de formação aces-

síveis aos jovens produtores, tais como produção 

de vídeo, gravação, edição, cenografia, marketing 

cultural, estratégias de divulgação e promoção de 

trabalhos audiovisuais nas redes digitais. Para que 

os videoclipes de artistas que residem em comunida-

des econômica e socialmente deficitárias produzidos 

forçosamente com recursos técnicos limitados e sem 

condições tecnológicas de publicação, circulação e 

promoção dependentes da frequentação da web, a 

exemplo do You Tube, Vimeo e das redes sociais se 

potencializem estética e midiaticamente, seria per-

tinente se conceberem projetos de caráter político 

que envolvessem instituições públicas em iniciativas 

de fomento à cultura musical.
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Talvez a maior ação inicial para o fomento da produção de clipes musi-

cais seja o investimento em recursos humanos por meio da capacitação 

de profissionais, tais como técnicos de gravação audiovisual, roteiristas, 

direção, produtores musicais, instrumentistas, arranjadores e intérpretes, 

engenheiros de som e de informática aplicada ao registro e tratamento 

musical e de imagem, edição, criativos de publicidade e marketing cultu-

ral e digital, entre outras competências ligadas ao ramo. A intervenção 

das instituições na capacitação dos artistas e técnicos poderia viabilizar a 

produção de videoclipes esteticamente qualificados. Essas iniciativas pre-

cisam, no entanto, se pautar por um trabalho que envolva parcerias en-

tre profissionais do audiovisual e setores do Estado, por meio de cursos 

de formação acessíveis a jovens produtores, cursos sobre aplicativos de 

workstation, arte final, aquisição e locação de softwares e equipamentos 

específicos, além de estratégias de divulgação e promoção de trabalhos 

audiovisuais em plataformas nas redes digitais.
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CONCLUSÃO

A cultura musical se materializa e se potencializa ca-

pilarizada nas ações heterogêneas dos processos de 

invenção, de colaboração criativa, de investimentos 

de naturezas muito diversas. A importante questão 

que desafia a todos aqueles que se comprometem 

com a criação musical e das possibilidades de con-

tato entre artista e público não pode se furtar de 

encarar estratégias mais arrojadas para proteger 

e fomentar a produção artística num cenário que 

continua regulado, em última instância, pelo mer-

cado tradicional implementado pela indústria de 

conteúdo.

É importante apreender a inter-relação entre criati-

vidade e acesso a informação, capaz de reconfigurar 

produções audiovisuais contemporâneas para que 

elas sejam expressivas artisticamente e estratégicas 

promocionalmente. É o que se passa com o forma-

to do videoclipe, cujos processos de experimentação 

reinventaram suas potencialidades expressivas e, 

desde sua revitalização com as plataformas strea-

ming, se tornou um recurso promocional e artístico 

fundamental para a carreira dos artistas. O poten-

cial de gerar desenvolvimento humano, inclusão so-

cial e diversidade cultural se entrelaça, portanto, a 

ideia de pensar meios de criação, produção, distri-

buição e circulação de videoclipes de artistas emer-

gentes com o intuito de gerar um valor econômico 

para suas expressões musicais. O videoclipe, de acor-

do com a proposição deste artigo, precisa ser objeto 

de políticas públicas capazes de fomentar a forma-

ção de conhecimentos técnicos, mercadológicos, mi-

diáticos e de produção artística para compositores 

especialmente oriundos de comunidades economi-

camente deficitárias. 
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Os esforços de investigação científica nas áreas in-

terdisciplinares ainda necessitam de uma apreensão 

mais aguda do modo como se concebem e funcio-

nam as indústrias criativas, em suas interfaces com 

políticas públicas, e como essa interação pode re-

configurar a produção e a divulgação de videoclipes, 

bem como de suas potencialidades expressivas, seus 

paradigmas técnicos, mercadológicos, midiáticos e 

seus processos de reinvenção e experimentação nas 

modalidades de circulação nas plataformas digitais. 
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Por fim, importa que que as iniciativas de fomento 

exortem experimentações estéticas que tornem os 

videoclipes mais atrativos, resultando em transfor-

mações socioeconômicas e culturais em processos 

de promoção e circulação mais eficazes. Em outros 

termos, mudanças estéticas e tecnológicas na produ-

ção e difusão de produções audiovisuais de artistas 

emergentes podem contribuir para gerar desenvol-

vimento social, cultural e econômico.
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INTRODUÇÃO

Os videoclipes de rap paulistano são importantes registros históricos, 

uma vez que registram e traduzem um ponto de vista estético e social, 

através de uma linguagem inspirada no documentário, sobre a situação 

cotidiana nas periferias de São Paulo nas últimas décadas.

O RAP floresceu no bairro do Bronk, em Nova-Iorque, sob influências 

caribenhas, latino-americanas e africanas. Depois disso, chegou em São 

Paulo, como gênero artístico que pretende transformar o mundo criti-

cando-o social e politicamente, o RAP incorpora tais temáticas em torno 

de suas produções audiovisuais. Nesse contexto, a semiótica-psicanalítica 

revela-se uma poderosa ferramenta para investigação das estéticas peri-

féricas e seus elementos de linguagem.
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Apesar de ser uma ferramenta utilizada para vender 

a imagem completa do artista, imagem e som, como 

argumenta Thiago Soares (2012), o videoclipe den-

tro do rap paulistano obteve espaço para sua pro-

dução sem questionar a vocação de sua linguagem. 

Ora, como um gênero e, em especifico, os Racionais 

MC’s que se propõe, como argumenta Ricardo Te-

perman (2015), a mudar o mundo e ser contra sis-

temas dominantes utilizarem uma linguagem criada 

justamente sustentar a lógica de um sistema? O Rap, 

assim com a linguagem videoclipítica, está repleto 

de contradições, tornando-se, gênero e linguagem, 

poderosos instrumentos para entender os parado-

xos de nossa sociedade. 

O que veremos a seguir, corresponde a uma visão 

sem esperança que a violência dos 1980 e 1990 apre-

sentavam à população periférica no Brasil. Com índi-

ces de criminalidade comparáveis a países em guerra 

civil, o grupo Racionais MC’s emergiram em um con-

texto adverso, mas construíram uma identidade au-

têntica, até hoje referenciada como signo relevante 

deste movimento.

OS PARÂMETROS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA 

ANÁLISE, OS OBJETOS E QUESTÕES DE PESQUISA

Antes de iniciar a análise do videoclipe, é preciso 

avaliar os parâmetros teóricos-metodológicos que 

guiaram a análise do videoclipe apresentado e ana-

lisado para evitar o que Soares (2012, p.133) cha-

mou de resultados formalistas e isolacionistas.  

Neste sentido, cabe-nos indagar o que seria realizar 

uma análise semiótica sobre um videoclipe. Como 

aponta o próprio Soares (2012), o videoclipe está 

ancorado na ideia de uma linguagem híbrida que 

agrega diversos conceitos e diferentes linguagens 

como cinema, televisão, documentário, retórica pu-

blicitária, fazendo com que o processo de cognição 

seja acelerado, impondo uma nova forma de ver ab-

sorver seu conteúdo, tornando-se necessária uma 

teoria que consiga abordar tal multidisciplinaridade 

das linguagens e seus signos. 
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De acordo com Lucia Santaella, a semiótica peir-

ceana apresenta definições rigorosas do signo e 

dos modos como os signos agem. A gramática es-

peculativa contém um grande inventário de tipos 

de signos e de misturas sígnicas, nas inumeráveis 

gradações entre verbal e o não-verbal até o limite 

do quase-signo, tornando-se uma referência teórica 

capaz de dar conta de todo hibridismo presente na 

linguagem videoclipítica. De maneira que podemos 

extrair estratégias metodológicas para a leitura e 

análise de processos empíricos de signos desse ma-

nancial conceitual (SANTAELLA, 2002, p. XIV).

Seguindo a linha de Santaella, Arlindo Machado re-

flete sobre a capacidade de a teoria semiótica trazer 

uma maior compreensão acerca da linguagem e sig-

nos presentes nos videoclipes:

Uma semiótica das formas videográficas deve ser 

capaz de dar conta do fundamental hibridismo do 

fenômeno de significação na mídia eletrônica, da 

instabilidade de suas formas e da diversidade de suas 

experiências, sob pena de reduzir toda a riqueza do 

meio a um conjunto de regras esquemáticas e des-

tituídas de qualquer funcionalidade. (MACHADO 

apud SOARES, 2012, p. 49)

Para auxiliar a análise do videoclipe a seguir, recor-

remos a Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété (apud 

SOARES, 2012). De acordo com estes autores:

Analisar um filme ou um fragmento é, antes de mais 

nada, no sentido científico do termo, assim como se 

analisa, por exemplo, a composição química da água, 

decompô-lo em seus elementos constitutivos. É des-

pedaçar, descosturar, desunir, separar, destacar e de-

nominar materiais que não se percebem isoladamen-

te “ao olho nu”, uma vez que o filme é tomado pela 

totalidade. Parte-se, portanto, de um texto fílmico 

para desconstruí́-lo e obter um conjunto de elemen-

tos distintos do próprio filme. (...) uma segunda fase 

consiste, em seguida, em estabelecer elos entre esses 

elementos isolados, em compreender como eles se 

associam e se tornam cumplices para fazer surgir um 

todo significante: reconstruir o filme ou fragmento 

(VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, apud SOARES, 2012, p. 15).
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Resumidamente, o trabalho de interpretar uma 

obra fílmica, seja ela um curta, uma animação, um 

documentário ou videoclipe, é desconstruir, cons-

truir e definir os limites interpretativos para situá-lo 

dentro de um contexto ou história. Transpondo es-

tes fundamentos para o objeto de análise deste tra-

balho, Soares (2012, p. 37) argumenta que analisar 

um videoclipe é interrogar sobre “por que foi feito 

desta forma?” e “Atrelado a que contexto se tem 

configurado determinado maneirismo estético?”, 

sabendo que o videoclipe:

(...) galgado na narrativa está inserido numa dinâmi-

ca da sociedade encenada, operando com escolhas, 

organizações de elementos, decupando o real a partir 

de uma configuração de imaginário que condiga às 

estratégias de divulgação de determinado artista da 

música pop. Temos, portanto, um ponto de vista mu-

sical para aspectos do mundo (SOARES, 2012, p. 135).

Portanto, segundo a metodologia de Soares (ibid.), 

cabe ao analista realizar alguns questionamentos:

1. Como se apresentam os artistas e personagens en-

volvidos na história. Ou seja, como se apresentavam 

visualmente e em termos de movimento (ritmo)?

2. Como se delineia o espaço do cenário do video-

clipe, tais como os aspectos de direção de arte, de-

senho de produção, enquadramento, decoração, 

como se cria as concepções visuais da letra e do clipe 

vislumbrando como se dá a relação entre estes ele-

mentos para entender como signos se apresenta no 

videoclipe?

3. Como se ancora o tempo do videoclipe, como o 

tempo de duração da diegese que se impõe no cli-

pe e seus maneirismos de cortes e técnicas de fusão. 

(SOARES, 2012, p. 137).
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Após definirmos o roteiro de perguntas, apresentamos os conceitos 

teóricos que orientaram nossa abordagem dos modos como os signos 

se constituem e podem ser interpretados nos videoclipes a seguir. Para 

compreende-los, vamos inicialmente definir as três categorias fenomeno-

lógicas – primeiridade, secundidade e terceiridade – cunhadas por Peirce. 

Segundo Santaella:

Primeiridade é a categoria que dá à experiência sua qualidade distintiva, seu 

frescor, originalidade irrepetível e liberdade. Não a liberdade em relação a 

uma determinação física, pois que isso seria uma proposição metafísica, mas 

liberdade em relação a qualquer outro elemento segundo. O azul de um cer-

to céu, sem o céu, a mera e simples qualidade do azul, que poderia também 

estar nos seus olhos, só́ o azul, é aquilo que é tal qual é, independente de 

qualquer outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, primeiridade é um componente 

do segundo. Secundidade é aquilo que dá à experiência seu caráter factual, de 

luta e confronto. Ação e reação ainda em nível de binariedade pura, sem o 

governo da camada mediadora da intencionalidade, razão ou lei. Finalmente, 

terceiridade, que próxima um primeiro e um segundo numa síntese intelectual, 

corresponde à camada de inteligibilidade, ou pensamento em signos, através 

da qual representamos ou interpretamos o mundo (SANTAELLA, 1990, p11.)
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Vale ressaltar que o presente trabalho não pretende 

analisar os aspectos sonoros e musicais do videoclipe 

escolhido. Portanto, seus focos são analisar detalha-

damente a construção de cenário de um mundo ima-

ginário, dentro de uma narrativa, presente no video-

clipe. Ou seja, como se dá a construção do ambiente, 

decoração, luz; como os personagens se vestem e se 

comportam, já que cada videoclipe constrói um mun-

do imaginário, inspirado num mundo vivido no coti-

diano. Para isso, acessa a linguagem técnica do vídeo 

e codifica simbolicamente esta tradução de mundo.

ANÁLISE SEMIÓTICA DO VIDEOCLIPE:

VIDA LOKA PARTE II

O videoclipe Vida Loka Parte II canção parte do ál-

bum de 2002 Nada como um dia após o outro, do 

grupo Os Racionais MC’s. Foi gravado em 2004, com 

direção de Kátia Lund, cineasta e roteirista formada 

pela Brown University. Seu contato com as perife-

rias brasileiras começou quando o cineasta norte-a-

mericano Spike Lee a convidou para colaborar com 

a produção do videoclipe They don’t care about us, 

de Michael Jackson, gravado em 1996 na favela de 

Santa Marta no Rio de Janeiro e no Pelourinho, na 

Bahia. Após este trabalho, Lund produziu filmes e 

videoclipes que mostravam as favelas e periferias 

do país sob o ponto de vista dos menos favorecidos, 

retratando suas mazelas em obras cinematográficas 

como Cidade de Deus, Cidade dos Homens e no vi-

deoclipe Minha Alma (a paz que eu não quero), da 

banda O Rappa. 
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Vida Loka Parte II dos Racionais MC’s foi desenvolvi-

do para mostrar uma documentação informativa e 

denunciativa sobre o que acontecia nas periferias de 

São Paulo dos anos 1980 e 1990, a quem o assistiria.

Para interpretar a significação dos videoclipes, va-

mos começar a análise refletindo sobre os índices 

presentes no próprio tema da canção. Sobre os índi-

ces, Santella argumenta:

Tomemos uma forma mais pura de índice (pois, na 

fotografia, o aspecto icônico é também muito domi-

nante), por exemplo, os muito citados casos da fu-

maça, como um índice de fogo ou do chão molhado 

como um índice de chuva. A fumaça não apresenta 

qualquer semelhança com o fogo, nem o chão mo-

lhado com a chuva. Isso não significa que a fumaça 

não exiba quali-signos icônicos que lhe são próprios, 

assim como o chão molhado, pois todo existente 

contém um compósito de qualidades que podem 

funciona como ícones. Entretanto, a ação do índice 

é distinta do aspecto icônico. Para agir inicialmente, 

o signo deve ser considerado no seu aspecto existen-

cial como parte de um outro signo existente para 

qual o índice aponta e de quem o incide é uma parte. 

(SANTAELLA, 2015, p. 20

Há na própria letra dois índices que permitem a com-

preensão e dão indícios sobre sua narrativa lírica que 

se refletirá no videoclipe. O primeiro deles, apare-

ce logo no título, pois se existe uma segunda parte 

para o Vida Loka, fica claro que há uma primeira e 

necessário analisá-la. Vida Loka Parte 1 é uma can-

ção, sem videoclipe que o represente, também pre-

sente no álbum Nada como um dia atrás do outro e 

retrata o diálogo, por telefone, entre o rapper do 

grupo Racionais Mano Brown e o prisioneiro Abraão 

– homônimo personagem bíblico, citado no Livro de 

Gênesis, que teria desenvolvido as três vertentes reli-

giosas, judaísmo, cristianismo, islamismo.
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Brown toma conhecimento sobre a morte do pai 

de seu colega e liga para manifestar o seu pesar. 

Quando Abraão pergunta sobre como vai a vida “na 

quebrada”, Brown relata os problemas que está pas-

sando, já que brigou por causa da esposa de outro 

rapaz que foi armado até sua casa para, usando as 

palavras do próprio MC, causar o seu fim. Abraão 

pergunta se Brown precisa de sua ajuda e ouve de 

Brown que nunca vai levar seus problemas para 

dentro da prisão. A ligação termina com Brown di-

zendo que fará qualquer coisa para resolver seus 

problemas, pois se é para resolver, resolve no seu 

nome, uma vez que cadeia é para homem.

Outro índice relevante, para compreender o que se 

trata o Vida Loka, aparece na letra da canção da se-

gunda parte: o nome de Dimas, outro personagem 

bíblico, é apresentado como o primeiro Vida Loka 

da história. Conhecido como “Bom bandido”, no 

evangelho de Lucas, foi um dos ladrões crucificados 

ao lado de Jesus que se arrependeu de seus pecados 

e foi o primeiro a adentrar no reino dos céus. Hoje 

é conhecido como o padroeiro dos presos e casas 

penitenciárias.

O termo Vida Loka, refere-se, portanto, a alguém 

que entrou para vida do crime, pois já não enxerga 

esperança na vida. Para um Vida Loka – morrer, vi-

ver, estar preso ou cometer delitos – tem o mesmo 

valor simbólico. Não existe julgamento, posto que 

será perdoado por Deus, que entenderá a conjun-

tura na qual o Vida Loka se encontrava. Na letra, o 

grupo deixa isto evidente quando diz que “Progra-

mado para morrer, nós é” (sic).
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FIGURAS UM A SEIS CENAS INICIAIS DO VIDEOCLIPE VIDA LOKA PARTE IIO videoclipe Vida Loka Parte II, portanto, retratada a 

entrada de jovens negros na vida do crime. Filmado 

no bairro do Capão Redondo, representando o ano 

de 1983, com dois rapazes negros bem vestidos que 

carregam um toca-fitas. Sua narrativa, de início, mos-

tra o encontro de três garotos negros vestindo rou-

pas simples, um deles usando uma camiseta (na qual 

está escrito Brasil) e chinelos da marca Havaianas, 

com dois jovens que já entraram para o mundo do 

crime. Eles estão dançando ao lado de uma fogueira.
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Através de um plano aberto, o vídeo mostra casas 

de alvenaria sem acabamento. Os garotos se irri-

tam após os rapazes começarem a insultá-los. Um 

dos rapazes segura a camiseta do Brasil de um dos 

garotos com ar de nojo. A câmera aproxima-se dos 

rostos dos garotos, em plano fechado, para demos-

trar como estão zangados com a situação. É uma das 

poucas vezes que um plano fechado aparece no vi-

deoclipe. O diálogo que se segue deixa claro o papel 

de cada personagem presente nesta cena:

- Tá vendo, aí? Olha como vocês andam? Tudo sujo e 

com a canela toda cinzenta. Vocês não roubam, não 

tem porra nenhuma. Mais tarde, nós vamos no baile 

(sic).

- Vamos?

- Desse jeito aí, vocês não entram. Desse jeito aí, nem 

cachorro vai olhar para vocês. Olha aqui. Presta aten-

ção, vocês nunca vai ter um desse (sic)

- Aí, conhece o All-star, né? É esse.

- Vocês só usam trapo.

A relação entre consumo, violência e identidade co-

meça a delinear o aspecto icônico – daquilo que su-

gere - do videoclipe. Como argumenta Lívia Barbosa:

A cultura do consumo ou dos consumidores é a cultu-

ra da sociedade pós-moderna, e o conjunto de ques-

tões discutidas sob esse rótulo é bastante específico. 

Ele inclui a relação íntima e quase causal entre con-

sumo, estilo de vida, reprodução social, a autonomia 

da esfera cultural e estetização e commoditização 

da realização, o signo como mercadoria e um con-

junto de atributos negativos atribuídos ao consumo, 

tais como: a perda de autenticidade das relações so-

ciais, materialismo e superficialidade, entre outros 

(BARBOSA, 2004, p. 10).

Neste momento, um fotógrafo passa e, um dos ra-

pazes lhe pede para tirar uma fotografia. Argumen-

ta que possui dinheiro para pagar pela fotografia e 

que – se os meninos andarem ao lado deles – vão ter 

sempre uma “foto bonitinha” para apresentar.



III JORNADA INTERDISCIPLINAR DE SOM E MÚSICA NO AUDIOVISUAL

A mãe de um dos garotos está voltando para casa 

com uma sacola. Ele percebe sua chegada e deixa os 

rapazes para ajudá-la e não levar uma bronca inevi-

tável. Ao descer pela escada de uma casa rebocada 

com cimento, inicia-se o diálogo:

- Pesada essa sacola, meu.

- Eu já não te disse que eu não quero você andando 

com esses moleques.

- Meu, nós tava lá primeiro. Não foi não, meu chapa? (sic)

- Eu sei que eles roubam e fumam maconha. Eu já 

falei isso para você.

- Nós tava lá primeiro. Eles chegaram depois (sic)

- Você já arrumou a casa?

- Já, mãe.

- Você já rezou?

- Já, mãe.

- Você acha que engana quem?

Nesta relação, os dois rapazes bandidos são per-

sonificados como pessoas bem vistas que, com sua 

“esperteza”, conseguem boas roupas, são notados 

pelas meninas e se divertem nos bailes – feitos inve-

jáveis e irrealizáveis para os meninos que ainda não 

roubam. A mãe, que na periferia muitas vezes tam-

bém exerce a função de pai, aparece como alguém 

que, na visão psicanalítica, tem uma dualidade de 

funções. Ao mesmo tempo em que ampara seu filho, 

ao informar que os rapazes roubam e fumam ma-

conha, é aquela que os impede, ao dar a bronca, de 

estarem presentes com os rapazes que possuem um 

estilo que de vida e identidade que desejam.
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A cena é cortada para uma loja, na qual um dos garotos quer apresen-

tar ao seu amigo um tênis que viu. É o All-Star que um dos bandidos 

usa. O garoto pergunta para uma vendedora branca o valor do tênis. 

Ela olha com desprezo e um segurança aparece para expulsá-los. Zyg-

munt Bauman teorizou sobre a produção de estranhos na socieda-

de. É exatamente como estranhos na sociedade que estes garotos são 

representados – não fazem parte do mundo dos bandidos, mas tam-

bém não podem perguntar o preço de um produto que desejam devi-

do à sua imagem por serem pobres e negros. Nas palavras de Bauman: 

Todas as sociedades produzem estranhos. Mas cada espécie de sociedade pro-

duz sua própria espécie de estranhos e os produtos de sua maneira, inimitável. 

Se os estranhos são as pessoas que não se encaixam no mapa cognitivo, moral 

ou estético do mundo – num desses mapas, em dois ou em todos os três; se 

eles, portanto, por sua simples presença, deixam turvo o que deve ser trans-

parente, confuso o que deve ser uma coerente receita para ação, e impedem 

a satisfação de ser totalmente satisfatória; se eles poluem a alegria com an-

gústia, ao mesmo tempo que fazem atraente o fruto proibido; se, em outras 

palavras, eles obscurecem e tornam tênues as linhas da fronteira que devem 

ser claramente vistas; se, tendo feito tudo isso, geram a incerteza, que por 

sua vez dá origem ao mal estar de se sentir perdido – então cada sociedade 

produz esses estranhos (BAUMAN, 2008, p. 27)
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Santaella (2007) esclarece que a categoria peirceana 

da primeiridade relaciona-se à “qualidade de senti-

mento”, ou seja, a tudo aquilo que traz ou remete 

às primeiras sensações. Percebe-se, neste início de 

narrativa, a ausência de cores e um clima de tensão. 

As paredes rebocadas são cinzentas, cor de cimen-

to. A camiseta do Brasil traz um verde escuro quase 

preto, sem as cores vibrantes que geralmente estão 

presentes em nossa bandeira. Quando há cor, é o 

vermelho-sangue do boné, calça e blusa dos meni-

nos. Com índices de homicídios comparáveis aos de 

um país em guerra civil, considerado pela ONU no 

período o bairro mais violento do mundo, a infância 

de uma criança no Capão Redondo das décadas de 

1980-1990 não deveria, de fato, trazer qualquer cor.

Bauman (2008) prossegue sua reflexão argumen-

tando que há duas estratégias alternativas, mas 

complementares, para se lidar com os estranhos. 

A primeira é a antropofágica, que consiste na ani-

quilação dos estranhos a partir de sua dizimação e 

devoração para transformá-los em um tecido irreco-

nhecível, em parte do que já existe. A segunda es-

tratégia é a antropoêmica que consiste, usando suas 

próprias palavras, em vomitar os estranhos para ba-

ni-los de um mundo que, supostamente, está em or-

dem, colocando-os dentro das paredes visíveis dos 

guetos ou através das invisíveis paredes das proibi-

ções da comensalidade e do comércio. Ora, como se 

apresenta o início do videoclipe, as duas estratégias 

são utilizadas exatamente de forma complementar. 

Não existe a valorização de uma identidade própria 

e a identidade que os meninos desejam, através de 

um visual estético, não lhes é permitida.
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A narrativa do videoclipe faz uma elipse – recurso 

cinematográfico que se refere a um salto de tempo 

ou corte de tempo – para o ano de 2004 no qual há 

um encontro de amigos. Começa, de fato, a letra da 

canção. É noite, alguns carros e motos chegam ao 

local, os amigos se cumprimentam. Os integrantes 

do grupo não estão presentes apenas para cantar a 

canção. Eles, ao contrário, são parte integrante da 

história. KL Jay traz, já no início da letra, o desejo 

de muita coletividade, dinheiro no bolso e um brin-

de, pois, em suas palavras, “o amanhã só pertence à 

Deus e a vida é louca” (VIDA LOKA PARTE II, 1994)

Na cena seguinte, Brown e Ice Blue estão ao lado 

de um rapaz que veste uma camiseta amarela escri-

ta “Zona Sul”. Eles estão ao lado de uma estação 

de metrô. Atrás deles, uma placa aponta o sentido 

para o Capão Redondo, Jardim Ângela e Itapece-

rica. É o início de alguns paradoxos que aparecem 

no videoclipe e na respectiva letra da canção. Estes 

refletem o momento do país, já que, pela primeira 

vez, no momento que o videoclipe foi gravado, um 

operário, na figura de Luiz Inácio Lula da Silva, ha-

via assumido o poder presidencial no país. Como diz 

a própria letra, tudo é fase e, logo mais, a perife-

ria poderá “arrebentar no mundão” para conseguir 

usar um cordão de elite de 18 quilates, colocar no 

braço um relógio da marca suíça Breitling e cele-

brar com champanhe. Como conseguir tudo isso, se 

ainda há diversas mazelas e violência das décadas 

passadas? O desejo dos meninos – que aparecem na 

década de 1980 – ficou maior.
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Ainda não há cor no videoclipe, mas há um ponto 

amarelo, na qualidade de ícone, para trazer espe-

rança. Não há qualquer cor vibrante, mas é preciso 

comemorar dentro do próprio bairro o que se tem.

O sonho de ter a casa própria, com gramado limpo, 

verde como o mar e com cercas brancas, povoado 

por crianças soltando pipas, aparece na representa-

ção de um sonho, na ordem do imaginário. Pela pri-

meira vez, há cores sóbrias e alegres no videoclipe.

De acordo com o psicanalista Oscar Cesarotto, Jac-

ques Lacan desenvolveu a teoria dos três registros 

lacanianos: o real, o simbólico e o imaginário, que 

estão unidos por um nó, denominado nó borromea-

no. O imaginário relaciona-se com duas significa-

ções principais: a ilusão de autonomia do sistema 

percepção-consciência e as representações e mira-

gens, que são as matérias-primas das identificações. 

Segundo Cesarotto (ibid.), para Freud, o imaginário 

corresponde ao narcisismo, originado na etapa in-

termediária entre o autoerotismo e as relações obje-

tais da libido. Já o simbólico adquire sua expressão 

mais concreta na linguagem, posto que é causa e 

efeito da cultura, na qual a lei da palavra interdita 

o incesto. Por fim, o real diz respeito a tudo aquilo 

que não pode ser simbolizado nem integrado ima-

ginariamente, porque é incontrolável, repentino 

e está fora de cogitação (CESAROTTO, 2012, apud 

MENDONÇA, 2014, p. 40).
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As cenas escuras dão lugar para uma família padrão. A mãe não está na 

sozinha, mas, sim, ao lado de um marido que segura a mão de sua filha. O 

menino corre pelo local enquanto uma bexiga amarela voa. Eles vestem 

roupas brancas e amarelas. Porém, o sonho dura pouco, pois Ice Blue, ou-

tro membro dos Racionais MC’s,  logo aparece pedindo para Brown acor-

dar e mostra o bairro do Capão Redondo com suas casas sem acabamento. 

É como se o recorte do real, apresentado pelo videoclipe, indicasse que as 

feridas simbólicas do bairro ainda existem e estão expostas. Os estranhos 

de Bauman foram excluídos da possibilidade de terem um lar para chama-

rem de seu. Brown, na canção, se pergunta por quanto tempo mais pode 

resistir, sendo um excluído, já que seu lado bom está na Unidade de Trata-

mento Intensivo, a U.T.I e o seu anjo do perdão que, já foi bom, está fraco.

Passa-se, então, de uma relação icônica de precariedade e falta de am-

paro ao consumo para uma relação indicial de violência e perigo. Não é 

apenas mais um sentimento, mas um fato concreto sobre como a relação 

de consumo e violência no bairro aparece de forma confusa e paradoxal.

Ao mesmo tempo que o dinheiro, nas palavras do próprio grupo, “é 

puta e abre diversas porta de castelo de areia”, “na mão de favelado é 

mó guela” – gíria da periferia usada para representar quem vacila, gera 

cobiça, ao ponto de permitir “jogar em um rio de merda para ver vários 

pular”, fazendo com que desejem consumir marcas importadas.
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Brown começa, mais uma vez, a imaginar como se-

ria a vida dos moradores da periferia andando em 

carros da marca Audi ou Citroën. Não se trata de 

sair do bairro ou periferia para ostentar os produtos 

que outras classes sociais possuem condições econô-

micas para comprar – as paredes invisíveis não dei-

xam os excluídos saírem. A canção deixa claro que 

é para continuar andando nos bairros da própria 

periferia como Capão, Apurá, São Bento, Fundão e 

Pião. Porém, a realidade, novamente, é mostrada de 

forma contundente e diferente do imaginário dese-

jado por quem mora na periferia. Brown e quatro 

rapazes, dentro de um carro, são parados por um 

policial. Como o próprio grupo diz na canção, os 

policiais não podem ver cinco negros dentro de um 

carro importado, pois isso, no imaginário policia, re-

presenta e indica que eles são bandidos. Estética e 

violência se fundem para trazer uma visão precon-

ceituosa e racista do bairro e seus moradores.

Se a terceiridade, como aponta Santaella (2007), 

põe ênfase nos aspectos convencionais do signo e 

está relacionada à generalidade, pode-se constatar 

que o vínculo entre consumo e violência na periferia 

torna-se simbólico. Trata-se de algo que é imposto 

ao bairro e seus moradores detêm pouco ou ne-

nhum controle a respeito. O Capão Redondo torna-

se, simbolicamente, um bairro violento e perigoso. 

Seus moradores passam ser representados, dentro 

de uma visão estereotipada, como bandidos.
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A cena é cortada para um rapaz negro sem cami-

sa, vestindo apenas uma calça bege, dentro de uma 

cela. Ele olha para dentro de um antigo monóculo 

e observa uma foto, aquela que, nos anos 1980, foi 

tirada pelo fotógrafo que passava e um dos rapazes 

disse que se os garotos andassem com eles estariam 

sempre com uma foto “bonitinha”. O rapaz é um 

dos garotos que estavam junto com os bandidos. Em 

novo efeito de elipse, o vídeo mostra os anos se pas-

sando dentro da prisão. O garoto se torna homem. 

Uma senhora negra aparece dentro da cela seguran-

do uma bíblia, enquanto uma criança olha para a 

foto no monóculo antigo. Na canção, o grupo ques-

tiona sobre o quanto se paga para ver sua mãe e 

seu pivete – expressão utilizada na periferia para 

uma criança pequena – ir embora.

O preço simbólico não é muito caro para quem já 

perdeu a esperança. Tanto é que muitos valores de 

uma sociedade carcerária são assimilados pela pe-

riferia e vice-versa. Expressões usadas dentro das 

prisões fazem parte do dia a dia dos moradores da 

periferia como “quebrada” (bairro da periferia), 

“gambé” (policial) e “cano” (arma). A condenação 

feita pelo juiz tem pouco valor, pois ele é apenas 

um homem e somente Deus, representado na letra 

como juiz, pode julgar. Por isso Dimas, o bom bandi-

do, é reverenciado e representado como o primeiro 

Vida Loka da história. Pode-se concluir que, diante 

deste cenário, não há problemas em entrar para a 

vida do crime, pois Deus – aquele que vai julgar – 

entenderá a situação e o absolverá assim como ab-

solveu Dimas por ter se arrependido. Na cena, diver-

sos rapazes caminham ao lado de Brown – usando 

roupas com cores pesadas e alguns com bonés com 

as letras V.L, acrônimo para Vida Loka – como se 

partissem para uma missão.
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O grupo questiona a respeito da melhor forma de 

viver. “Pouco como Rei ou muito como um Zé”? 

Para um Vida Loka a resposta é óbvia, pois, nas pa-

lavras do próprio grupo, miséria traz tristeza, assim 

como a tristeza traz miséria. O acesso ao consumo 

seria a solução para resolver este dilema ainda que 

para isso seja necessário entrar na vida do crime 

para consegui-lo. Uma vez mais, o imaginário apare-

ce quando um rapaz entra em uma loja – não mais 

para perguntar o preço do tênis como fez o garoto 

que foi expulso pelo segurança –, mas com dinheiro 

suficiente para comprar o azul, o vermelho, o bal-

cão, o espelho, o estoque e ou a modelo. Os rapa-

zes saem da loja segurando as sacolas com diversos 

produtos.

O segurança observa os rapazes sem poder expulsá-

-los. A relação de violência – que nunca teve apenas 

um sentido – é invertida. Os rapazes insultam o se-

gurança, sem que ele possa fazer nada, como se fos-

se uma metáfora para relação violenta entre Estado 

e moradores da periferia

Na cena seguinte, um pastor aparece segurando a 

bíblia em frente uma igreja. A canção conclui que 

o enterro de um Vida Loka foi dramático como um 

blues antigo, mas com estilo bandido. Os moradores 

da periferia apenas gostariam de uma casa simples 

e que não passassem pela miséria, mas até a fé de 

Deus tem o seu valor, “já que em São Paulo ele está 

em uma nota de 100”. É preciso manter os valores 

e símbolos viris que a nossa sociedade impõe, por 

isso, morrer é a representação de um prêmio para 

alguém que vive em guerra. E já que a vida é uma 

passagem, melhor viver pouco como um rei e sau-

dar Dimas, o primeiro excluído que foi perdoado 

por tentar atravessar a parede invisível que Bau-

man (2008) relata estar todos os estranhos de nossa 

sociedade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo central deste trabalho foi analisar as re-

presentações da periferia paulistana no videoclipe 

de rap “Vida Loka Parte II”, dos Racionais MC´s. Ao 

aplicarmos conceitos extraídos da semiótica, foi pos-

sível perceber como a periferia paulistana é retratada 

visualmente no videoclipe pesquisado, o qual reve-

la significativas construções. Nas décadas de 1980 e 

1990, a periferia paulistana foi marcada por índices 

de violência comparáveis a países em guerra civil. 

Sem possibilidades de estudo, com baixa mobilidade 

social e baixa perspectiva de vida, os jovens negros 

da periferia paulistana tinham pouca esperança. Por 

esta razão, os videoclipes dessa época e, especialmen-

te, “Vida Loka Parte II”, videoclipe que analisamos, 

retratavam a violência sofrida por aqueles jovens.

Através de sua narrativa, que referencia e simboliza 

a dura realidade dos jovens periféricos paulistanos 

da época, torna-se possível compreender a visão de 

mundo daquela época. Se viver mais de 27 anos era 

sinônimo de “contrariar as estatísticas”, como canta-

ram os Racionais MC’s, em “Capítulo 4, Versículo 3”, 

de fato, não existiam motivos para se comemorar. 

Sendo o videoclipe um produto que iconiza, indica e 

simboliza uma época, não poderíamos esperar que 

“Vida Loka Parte II” apresentasse signos alegres, co-

loridos nem cheios de vida. Por esse motivo, neste 

videoclipe aparecem poucas cores, poucos movimen-

tos de câmera e, realmente, há poucos motivos para 

sorrir dentro deste cenário. Como vimos, o signo 

que representava seus bairros, inclusive para os pró-

prios moradores, era o da violência.
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Os Racionais MC’s tiveram uma importância singular para o florescimen-

to do RAP no Brasil. Não há registro, na música popular brasileira, de 

qualquer grupo de RAP que tenha usado suas vozes de forma tão con-

tundente e incisiva quanto Mano Brown, Edi Rock, Ice Blue e KL Jay. Por-

tanto, os Racionais MC’s evidenciaram como ninguém as mazelas que os 

moradores da periferia paulistana vivenciaram. 
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A convergência contemporânea do score com o
sound design no cinema em O som ao redor e Mother!

resumo

Este artigo promove a discussão a respeito do sound design enquanto 

ponto de convergência criativa entre os elementos da trilha sonora

de um filme e dos profissionais pertencentes ao departamento de som 

de uma realização audiovisual, especificamente entre a música

e os ruídos cinematográficos. Para tal análise, estão sendo acionadas 

teorias e correntes artísticas que problematizam os lugares 

estabelecidos de escuta e de composição das sonoridades,

botando em questão os sons musicais e os não-musicais.

E por fim, esses questionamentosservirão de alicerceteórico a fim

de debater como essas proposições podem ser aplicadas em duas obras 

cinematográficas de referência: O som ao redor e Mother!.

RICARDO CÉSAR CAMPOS 

MAIA JÚNIOR
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APRESENTAÇÃO

A ligação entre a música do filme e o desenho de som – que envolve 

toda a ruidagem de uma realização audiovisual: Background Sounds1, 

Foley2, Hard Effects3 e Sound Effects4 – pode ser arquitetada como acon-

tece nas peças desenvolvidas por músicos eruditos para orquestras sinfô-

nicas, sem haver a distinção entre os instrumentos musicais e os ruídos. 

1  O background, comumente chamado BG, nada mais é do que o som ambiente de 
determinada cena, sempre denso e contínuo, sem eventos sonoros pontuais que possam 
se destacar [...] Quanto os sons usados como BG-FX (background effects), Flores (2006, p. 
115) os denomina de “ruídos-sinal”, por serem indiciais. São sons isolados e específicos 
que exercem a função de situar o espectador em determinada sequência (OPOLSKI, 2018, 
p, 199-200).

2  Definindo foley como os sons resultantes da ação do ser humano, esses movimentos 
sonoros são divididos em três grupos: (steps) passos, (clothes) roupas e (props) objetos 
de cena. Juntos os sons formam um contraponto, criando a ambiência sonora da ação 
principal e auxiliando na construção da ficção (OPOLSKI, 2018, p. 194).

3  Os hard effects são todos os efeitos que não são produzidos diretamente pelo ho-
mem, como os de máquina, automóveis, armas de fogo, aviões ou elementos difíceis de 
serem criados em sincronismo pela equipe de foley (OPOLSKI, 2018, p. 204).

4  A criação de sound effects é baseada em outra concepção. Esses efeitos não reme-
tem a nada real nem a nenhum objeto de cena. Eles são concebidos para serem efeitos 
dramáticos e não significantes – no sentido de representar algo físico. São criados pelo 
sound designer a partir do processamento e síntese digital. O sound effects são sons não 
literais, pois não estão diretamente associados a ações, situações ou objetos físicos. Dessa 
forma, ocupam a mesma função que a música: são sons criados com objetivo dramático e 
narrativo para determinada montagem de imagens (OPOLSKI, 2018, p. 206-207).
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O músico e o sound designer podem trabalhar em 

parceria a fim de promover convergências sonoras 

em que a simbiose entre a imagem e o áudio seja 

mais penetrante e consequentemente mais envol-

vente também, no que se refere à narrativa audiovi-

sual da obra fílmica enquanto um conjunto de con-

tribuições dos diversos departamentos envolvidos 

em sua realização.

Por dentro de cada segmento do departamento de 

som de um filme e da dinâmica de uma produção 

audiovisual com um todo, torna-se difícil ocorrer 

esse tipo de troca no processo de criação entre a 

música e a ruidagem. Pois, são setorizados por pro-

fissionais distintos em suas concepções criativas e 

formação técnica, o que pode distinciar uma relação 

de complementação – mesmo falando de matéria-

-prima análoga: o som. Essa tarefa de juntar todos 

esses elementos da trilha sonora cai, na maioria das 

vezes, para o mixador do filme junto ao diretor, no 

processo de finalização do audiovisual. O que não 

quer dizer que os dois não possam desempenhar es-

sas tarefas com maestria. Mas, o mixador além das 

decisões criativas tem que resolver questões técnicas 

que envolvem a mixagem para audiovisual (ende-

raçamento no sistema multicanal, uso de equaliza-

dores, reverbs, compressores e redutores de ruídos, 

distintos deliveries para os diversos dispositivos re-

produtores de audiovisual, etc.),por não ter parti-

cipado da ideia, da pré-produção, da produção do 

desenho de som desde o princípio da realização au-

diovisual até a implementação dos efeitos sonoros 

e da criação da música, a atuação do mixador se li-

mita também por esse aspecto. Já o diretor, apesar 

de ter participado de todas as etapas da produção 

cinematográfica, precisa ter conhecimento sobre a 

área de áudio para externar o que deseja a respei-

to da obra no sentido da linguagem sonora. O que 

não impede que o diretor musical e o sound desig-

ner – se houver essas funções na produção audiovi-

sual – possam também participar desse processo de 

criação em convergência e junto ao diretor e ao mi-

xador. Então, quando ocorre de os ruídos e a música 

conseguirem ter um diálogo criativo, a despeito de 

quem vai e de quantos da equipe vão imprimir essa 

troca, resulta em cenas ou obras por completas em 
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que são perceptivéis as decisões criativas comparti-

lhadas entre a ruidagem e a trilha musical a ponto 

de ser – em alguns casos – complicado distinguir as 

diferenças do que seja ruído e do que seja música. 

Esse tipo de resultado beneficia em muito a imersão 

do receptor na trama fílmica, com certeza.

Após essa explanação inicial breve sobre a convergên-

cia do score com o sound design no cinema, vamos 

apontar como está organizado o texto que segue a 

fim de elucidar ainda mais essas questões levantadas. 

Primeiramente, está sendo tratatado no texto sobre 

a relação histórica e teórica da música e os ruídos. Na 

sequência, os dois filmes selecionados vão ser aciona-

dos a fim de explanar ainda mais, a partir de obras 

emblemáticas do cinema contemporâneo, como 

ocorre essa troca entre música e ruidagem na lingua-

gem audiovisual. E para encerrar o artigo, as consi-

derações finais serão dissertadas com o intuito de 

acionar algumas conclusões a respeito desse percurso 

ofertado através da análise promovida e de apontar 

outras possibilidades de abordagem sobre o assunto 

a partir do ponto de vista do autor, obviamente.

A MÚSICA E OS RUÍDOS

Luigi Russolo no manifesto futurista, de 1913, no 

texto intitulado A Arte dos Ruídos5 argumenta-

va que a música deveria assimilar os fundamentos 

dos ruídos, do barulho e do maquinário industrial 

em sua estruturação. Dessa maneira, ele vai propor 

uma ruptura aos preceitos formais provenientes dos 

instrumentos clássicos usados nas composições, nas 

elaborações e nas execuções de obras musicais e 

também com relação aos registros de notação feitos 

através das partituras, vigentes no universo musical. 

Esses primeiros movimentos artísticos do início do 

século XX apontaram para a apreciação e o manu-

seio do som de forma não-musical, de seu uso como 

objeto de estudo e também da sua utilização en-

quanto elemento composicional, o que aciona toda 

5 Uma carta do artista e fabricante de instrumentos Luigi Rus-
solo ao músico Francesco Balilla Pratella escrita em 11 de março 
de 1913. Texto que faz parte de uma coleção de documentos 
futuristas mantida pela Biblioteca da Universidade de Pádua.
Disponível em:  <https://www.wdl.org/pt/item/20037/>.Acesso 
em: 30 jan, 2019.

https://www.wdl.org/pt/item/20037/
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uma variedade de sonoridades classificadas desde 

então como barulho –  escanteadas da escuta e dos 

processos de concepção artística.

A arte musical procurou e conseguiu primeiro a pu-

reza, a limpeza e a doçurado som, para depois unir 

sons diversos, preocupada porém em acariciar o ou-

vido com suaves harmonias. Hoje, a arte musical tor-

nando-se cada vez mais complexa, pesquisa as com-

binações de sons mais dissonantes, mais estranhas 

e mais ásperas ao ouvido. Nos aproximamos assim 

cada vez mais do som-ruído. Esta evolução da música 

é paralela à multiplicação das máquinas, que cola-

boram por toda parte com o homem. Não somente 

na atmosfera estrondosa das grandes cidades, mas 

também no campo, que até ontem era normalmente 

silencioso, as máquinas hoje criaram tanta varieda-

de e concorrência de ruídos, que o som puro, na sua 

exiguidade e monotonia, não suscita mais emoção. 

Para excitar e exaltar nossa sensibilidade, a música 

desenvolveu-se rumo à mais complexa polifonia e 

rumo à maior variedade de timbres ou coloridos ins-

trumentais, pesquisando a mais intricada sucessão de 

acordes dissonantes e preparando paulatinamente a 

criação do RUÍDO MUSICAL. Esta evolução rumo ao 

“som ruído” não era possível até então. O ouvido de 

um homem do século XVIII não conseguiria suportar 

a intensidade desarmônica de certos acordes produ-

zidos por nossas orquestras (triplicadas no número 

de executantes em relação àquelas de então). Nosso 

ouvido, no entanto, se compraz, porque já foi edu-

cado pela vida moderna tão pródiga dos mais varia-

dos ruídos. O nosso ouvido porém não se contenta, 

e exige sempre emoções acústicas mais amplas. Por 

outro lado, o som musical é limitado demais no que 

diz respeito à variedade qualitativa dos timbres. As 

mais complexas orquestras reduzem-se a quatro ou 

cinco classes de instrumentos, diferentes no timbre 

do som: arco, cordas pinçadas, sopro em metal, so-

pro em madeira, percussão. Por isso a música moder-

na debate-se dentro deste pequeno círculo, esforçan-

do-se em vão para criar novas variedades de timbres. 

É preciso romper este círculo estreito de sons puros 

e conquistar a variedade infinita dos “sons-ruídos” 

(RUSSOLO, 1913).
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A ideia de trabalhar com o som, independente de ser musical ou não,po-

de ter sido acionada esteticamente pelo futurista Russolo com seu ma-

nifesto, com seus novos instrumentos musicais chamados intonarumo-

ri (entoa-ruídos, ou instrumentos geradores de ruídos) e também com 

sua orquestra de ruídos6, mas só vai ganhar força de concretização espe-

cialmente na metade do século XX por diversos fatores e agentes. Pierre 

Schaeffer foi um desses atores importantes que podemos destacar nesse 

processo geracional. O músico e pesquisador francês, no final da década 

de 1940, desenvolveu um exercício de escuta (reduzida7e/ou acusmática8) 

e de produção de áudio a partir dos ruídos que estão ao nosso redor com 

6 Eis as 6 famílias de ruídos da orquestra futurista que em breve realizaremos, mecani-
camente: 1. Estrondos, trovões, explosões, rajadas de sons, quedas, ribombos; 2. Silvos, si-
bilos, sopros; 3. Cochichos, murmúrios, sussurros, cicios, borbotões; 4. Rangidos, estalidos, 
roçaduras, zumbidos, crepitações, fricções; 5. Ruídos obtidos com percussão sobre metais, 
madeiras, peles, pedras, terracostas etc.; 6. Vozes de animais e de homens, gritos, berros, 
gemidos, bramidos, risadas, estertores, soluços.  Disponível em:<http://www.asasdaalva.
com/Textos/Texto4_A_Arte_dos_Ruidos.php>. Acesso em: 30 jan. 2019.

7  Pierre Schaeffer designou por escuta reduzida a escuta que trata das qualidades e das 
formas específicas do som, independentemente da sua causa e do seu sentido, e que consi-
dera o som – verbal, instrumental, anedótico ou qualquer outro – como objeto de observa-
ção, em vez de o atravessar, visando através dele outra coisa (o adjetivo “reduzida” foi to-
mado de empréstimo à noção fenomenológica de redução Husserl) (CHION, 2011, p. 29-30).

8 Schaeffer sublinhava o quanto a situação acusmática, definida mais à frente como aque-
la onde ouvimos o som sem percebermos a sua causa, pode modificar a nossa escuta a cha-
mar a atenção para características sonoras que a visão simultânea das causas nos esconde, 
porque esta reforça a percepção de certos elementos do som e oculta outros. A acusmática 
permite verdadeiramente revelar o som em todas as suas dimensões (CHION, 2011, p. 31-32).

http://www.asasdaalva.com/Textos/Texto4_A_Arte_dos_Ruidos.php
http://www.asasdaalva.com/Textos/Texto4_A_Arte_dos_Ruidos.php
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o intuito de fazer o som ser desvinculado de seu con-

texto a fim de organizá-lo e, principalmente, articu-

lá-lo segundo um discurso musical de encadeamento 

sonoro independente das estruturas musicais tradi-

cionais e da instrumentação estabelecida (SCHAEF-

FER, 2012). Outra importante contribuição dada para 

essa interação entre música e ruído é do estaduni-

dense John Cage e, principalmente, com seu concei-

to a respeito do silêncio e da escuta (CAGE, 2011).

A musique concrete de Pierre Schaeffer inaugurou 

uma perspectiva então nova em relação ao som, na 

medida em que acrescentava uma concepção mais 

objetiva do som em relação a suas características fí-

sicas e perceptivas, buscando uma apreensão expe-

riencial das qualidades sonoras, instaurando uma 

prática fundada na pesquisa de sons, na busca de 

novos materiais sonoros que tradicionalmente não 

faziam parte do repertório musical e de novas possi-

bilidades de manipulação desse material por meio da 

gravação e edição, tudo isso mediado por um exercí-

cio de escuta desse material. Por sua vez John Cage, 

em 4'33” por exemplo, permitiu ao público guiar sua 

própria experiência artística, sua composição indivi-

dual, a partir da escuta dos sons que estão ao seu 

redor (CAMPESATO, 2010, p. 1391).

Além da música concreta francesa de Schaeffer de-

senvolvida junto a Radiodiffusion Francaise (RF) e 

dos experimentos musicais do pensador John Cage, 

também há outro agente relevante nesse mesmo 

período que é o alemão Karlheinz Stockhausen e os 

estúdios de música eletrônica da Alemanha, West-

deutscher Rundfunk na cidade de Colônia, onde deu 

início às experiências com síntese de som. A eletrifi-

cação sonora e o uso de sintetizadores na música e 

no cinema mudou consideravelmente o panorama 

de possibilidades com relação ao processamento 

de som e seu uso dramático na música e no cinema. 

Outro elemento transformador nesse contexto é o 

papel do estúdio e do engenheiro de som – como 

já deve ter disso percebido na apresentações desses 

agentes emblemáticos – com os processos de edição 

e de mixagem expandidos em uma pós-produção 

minuciosa com longas horas de trabalho por parte 

de vários profissionais de áudio e de fases de reali-
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zação sonora na etapa pós-produtiva. Hoje em dia, 

com todas as possibilidades alcançadas e todo o 

acesso propiciado através do universo digital e dos 

dispositivos cibernéticos contemporâneos, o tempo 

de trabalho na pós-produção de áudio pode ser tão 

extenso que depende mais do orçamento, do cro-

nograma e do tempo de trabalho dos envolvidos 

na realização audiovisual com relação a essa etapa 

mencionada – pois, as limitações técnicas, tecnoló-

gicas e mesmo criativas de outroranão existem mais 

na atualidade.

Além desse panorama contextual encontrado no fi-

nal da década de 1940 e no início de 1950, outros pi-

lares desse processo relacional entre música e ruídos 

podem ser citados, como os conceitos de Paisagem 

Sonora desenvolvidos por Murray Schafer e demais 

membros da Simon Frases University em Vancouver 

 

 

 

no Canadá9, no final da década de 1960,além das 

proposições de ambiente music (ENO, 1996) desen-

volvidos pelo músico inglês Brian Eno, no final da 

década de 1970, também são importantes para per-

cebermos as ligações sinestésicas entre as visualida-

des e os sons. É possível citar muitos mais atores e 

contextos importantes nesse percurso convergente 

entre a música e os ruídos, como os projetos de Arte 

Sonora (LICHT, 2009) que ganharam força a partir 

do século XXI, principalmente – produções audiovi-

suais que envolvem instalações, performances, ha-

ppenings e uma forte troca entre as artes visuais e 

as sonoridades, sem restrição entre o que é musical 

ou ruídos –, mas vamos ficar por aqui pois, não é 

possível estender mais, talvez em outra oportunida-

de de análise textual.

9  Mais sobre os conceitos fundamentais de Paisagem So-
nora podem ser encontrados nos livros A afinação do mundo 
(SCHAFER, 2011) e O ouvido pensante (SCHAFER, 1992) e, so-
bre o processo criativo composicional em Soundscape, acoustic 
communication and environmental sound composition (TRUAX, 
1996) eSoundscape composition: Linking inner and outer worlds 
(WESTERKAMP, 1999).
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Por fim, depois dessa apresentação teórica, é pos-

sível fazer ligações entre as correntes musicais e de 

estudos de áudio com os segmentos de som que en-

volvem uma realização cinematográfica, por exem-

plo: a música concreta de Pierre Schaeffercom toda 

a ruidagem presente na trilha sonora de um filme e, 

especialmente, com o foley e os hard effects, a músi-

ca eletroacústica dos alemães com os sound effects e 

os conceitos de silêncio de John Cage, de Paisagem 

Sonora de Murray Schafer e de música ambiente de 

Brian Eno com os backgrounds sounds e os hard ef-

fects – todos eles com o intuito de efetuar uma tro-

ca criativa entre os ruídos e as práticas musicais em 

uma realização audiovisual pois, os elementos da 

trilha sonora podem ser sons criados com objetivo 

dramático e narrativo para determinada montagem 

de imagens.

O SOM DO REDOR E MOTHER!

Os dois filmes selecionados para acionar esse encon-

tro entre música e sound design são: o pernambuca-

no O som ao redor10 (2012), primeiro longa metra-

gem do diretor Kleber Mendonça Filho e mother!11 

(2017) do diretor estadunidense Darren Aronofsky. 

10  Em O Som ao Redor, há a observação do cotidiano de uma vi-
zinhança recifense, com todas as diferenças existentes entre seus 
moradores. Na verdade, o foco se estreita sobre uma rua que pas-
sa a ser monitorada por determinado serviço particular de vigi-
lância, conseqüência da necessidade de proteger-se contra a vio-
lência urbana desenfreada das cercanias e do próprio vandalismo 
de alguns moradores. Mesmo calcado num choque social eviden-
ciado por alguns (e reveladores) planos aéreos que delineiam na 
tela os limites entre a classe média amedrontada e a vida pobre 
crescente no entorno dessas propriedades duramente supervisio-
nadas, O Som ao Redor passa ao largo do mero choque, até por 
que não se restringe formalmente ao contraponto social. Então 
não espere algo como “ricos versus pobres”, pois a observação 
dos desníveis dessa natureza apenas sublinha a construção, não 
a definindo inteiramente. Disponível em: <https://www.papode-
cinema.com.br/filmes/o-som-ao-redor/>. Acesso em: 04 fev. 2019.

11 [...] o que mãe! é fica claro logo em seus primeiros minutos: 
um exemplar do gênero “horror”. Isto se torna patente através 
da maneira como Aronofsky abre a projeção, que salta rapida-
mente entre uma mulher em chamas, um diamante que pare-
ce ressuscitar um casarão e uma mulher acordando sozinha e

https://www.papodecinema.com.br/filmes/o-som-ao-redor/
https://www.papodecinema.com.br/filmes/o-som-ao-redor/
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Uma característica sonora que une esses dois filmes é a integração entre 

ruidagem e trilha musical em algumas passagens, mas cada um ao seu 

modo opera o uso dos elementos da trilha sonora como um todo. Em 

ambas realizações, há cenas de interação entre os compositores musi-

cais e seus sound designers,mixadores e também diretores no que diz 

respeito à linguagem sonora. Alguns desses trechos vão ser destacadas 

enquanto casos emblemáticos para elucidar a análise a respeito dessa 

convergência contemporânea do score12 com o sound design13 no cine-

ma, dentre outros trechos das mesmas obras elencadas que poderiam 

sua cama e percorrendo vários aposentos escuros em busca do marido enquanto estalos 
na madeira sugerem presenças ocultas nas sombras. Vivida por Jennifer Lawrence, a prota-
gonista (que os créditos identificam apenas como “Mãe”) reside em uma casa isolada com 
o poeta interpretado por Javier Bardem (identificado como “Ele”), que enfrenta um blo-
queio criativo desde que seu antigo lar foi destruído em um incêndio. Certa noite, porém, 
eles recebem a visita inesperada do Homem (Harris), um médico que parece ter ido parar ali 
por acaso e que logo chama também sua esposa, a Mulher encarnada com intensidade alar-
mante por Michelle Pfeiffer. A partir daí, as coisas se tornam cada vez mais perturbadoras, 
trazendo ecos de O Bebê de Rosemary, O Anjo Exterminador e, em seu clímax, de uma mis-
tura surpreendente entre A Noite dos Mortos-Vivos e Filhos da Esperança(VILLAÇA, 2017).

12  [...] o termo que melhor representa a música especialmente composta para determi-
nado filme é música original do filme, ou no inglês, o score. A tradução literal de score é 
partitura. Alguns autores de língua portuguesa usam o termo partitura quando se referem 
ao score. Porém, como ainda em nossos dicionários a partitura musical não tem nada a ver 
com o sentido cinematográfico, prefiro usar o termo música original ou o termo score para 
descrever a música exclusivamente composta para os filmes (BERCHMANS, 2006, p. 19-20).

13  A primeira vez que o termo sound design apareceu nos créditos de um filme foi em 
Apocalypse Now (1975), do diretor Francis Ford Coppola, graças às emergentes possibili-
dades técnicas da época e à busca de novos caminhos para o som do cinema, este filme 
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também servir como objetos de estudo – assim como 

outros filmes de diferentes épocas e localidades que 

também podem auxiliar ao campo de pesquisa so-

nora audiovisual, há que se considerar a respeito.

Outro elo entre os dois filmes é a proximidade com 

as linguagens audiovisuais próprias do cinema de 

horror. E para tal é preciso primeiro entendermos o 

que é próprio desse gênero.

Para Noël Carroll (1999), dois elementos são fundamen-

tais para demarcar as fronteiras do horror. Em primeiro 

lugar, para ser considerado como tal, um filme precisa 

provocar na plateia o afeto que empresta seu nome 

ao gênero. Em outras palavras, as pessoas devem ficar 

arcou uma fase em que o som ganhou uma importância especial 
no cinema. De lá pra cá, houve uma evolução sonora absurda, e 
hoje temos sound design em todo tipo de comunicação audiovi-
sual além do cinema, como televisão, videogames, internet etc. 
Conceitualmente, sound design (ou desenho de som, como em 
português pode-se chamar) é a criação, manipulação e organi-
zação de elementos sonoros. É o processo que reproduz o rugir 
de uma tiranossauro rex, ou o som de uma arma-laser, o tiroteio 
de uma sangrenta batalha, ou ainda, a voz de um computador 
futurista (BERCHMANS, 2006, p. 161-162).

horrorizadas (ou seja, experimentar um sentimento de 

rejeição ou repugnância em relação a algum ser, fenô-

meno ou experiência) ao assistir a um filme de horror. 

Esse critério nos parece fundamental, uma vez que a 

maioria dos recursos estilísticos recorrentes no cinema 

de horror é acionada pelos cineastas com o objetivo de 

provocar na plateia sensações relacionadas ao senti-

mento do horror (CARREIRO, 2011, p. 44-45).

Com relação aos elementos da trilha no cinema de 

horror, é possível destacar primeiramente o grito 

que é um dos mais emblemáticos desse tipo de fil-

mes. Para irmos mais à fundo, o termo “horror” tem 

origem na combinação do “latim horrere (ficar em 

pé) com o termo em francês antigo orror (arrepiar). 

A tradução literal, portanto, seria “cabelo em pé”. O 

termo está ligado a um estado fisiológico e cogni-

tivo anormal” (CARREIRO, 2011, p. 47). Por isso, os 

realizadores de cinema de horror precisam estimular 

respostas afetivas que conduzam a plateia a esse es-

tado fora da normalidade ou mesmo alterado. Efei-

tos sonoros (principalmente, com o uso de sons fora 

de quadro para despertar suspense e surpresa) e 
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música (essencialmente, no uso de dissonâncias har-

mônicas, de escalas menores, do atonalismo, de tim-

bres estridentes, de graves densos etc.)mobilizam 

emocionalmente os espectadores “porque eles nor-

malmente dirigem sua atenção à progressão narrati-

va (diálogos e imagens), sem pensar sobre os demais 

sons que compõem a trilha sonora” (Idem).

Em O som ao redor, o medo é um núcleo emocional 

marcante em toda trama audiovisual,apesar disso, o 

filme não adere definitivamente em seus recursos 

narrativos com o horror pois flerta com outros gê-

neros cinematográficos, tornando-se assim um misto 

de referências audiovisuais. 

O som ao redor se aproxima do horror sem, no en-

tanto, se “filiar” ao gênero. Nele, nada de extraordi-

nário irrompe o cotidiano dos personagens. O medo 

existe no filme como uma presença, uma atmosfera, 

mas não como um problema concreto diante do qual 

os personagens são confrontados: o filme instaura o 

medo, mas não cria condições para o seu apazigua-

mento (LIMA & MIGLIANO, p. 203).

Já em mother! ocorre uma adesão mais forte com as 

características do gênero horror do que em O som 

ao redor, pois há todo um padrão de intenções com 

relação aos recursos técnicos e criativos que ratifi-

cam essa escolha de gênero cinematográfico. Porém, 

ambos apostam na tensão psicológica enquanto es-

tado de medo, o que os aproxima da proposta cine-

matográfica das obras de Alfred Hitchcock e o que 

os distanciam, num esforço classificatório: mother!, 

tende para o universo onírico dos filmes de David 

Lynch e O som ao redor para o caráter multi plot de 

Quentin Tarantino.

Os dois filmes fazem uso de maneira exemplar das 

sonoridades como os clássicos do gênero de horror 

fizeram, além das liberdades poéticas e de estilos 

que cada uma das duas obra faz, ao seu modo. Por-

tanto para longe das linguagens próprias dos filmes 

de horror, mother! aborda questões bíblicas e fi-

losóficas e O som ao redor puxa reflexões socioló-

gicas e políticas, de forma resumida. Então, o que 

fica latente nessa proposta convergente de análise é 

como os dois audiovisuais atingiram momentos rele-
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vantes em que a não literalidade da música também 

aciona elementos comuns à ruidagem com tamanha 

permeabilidade em que na fluidez da narrativa fica 

difícil distinguir o que é próprio de cada um deles e, 

a escuta para a ser desprendida das fontes referen-

ciais em favor de uma proposta afetiva de recepção 

sonora das músicas e dos barulhos.

O som ao redor contou em sua equipe de som com 

11 profissionais, dentre eles, o diretor do filme Kle-

ber Mendonça Filho. Seguem os créditos: trilha 

Sonora – Dj Dolores; som direto – Nicolas Hallet e 

Simone Dourado; assistente de som direto – Guma 

Farias; desenho de som – Kleber Mendonça Filho e 

Pablo Lamar; técnico de foley e off – Carlos Monte-

negro;montagem de som – Carlos Montenegro, Ca-

tarina Apolonio e Pablo Lamar;mixagem no estúdios 

Carranca com Gera Vieira e Carlos Montenegro; con-

sultor da Dolby, Carlos Klachquin; e, mixagem final 

e masterização no estúdio de mixagem Megacine, 

no Rio de Janeiro, com Ricardo Cutz14 (que não apa-

rece nos créditos do filme, mas o mesmo revelou 

que fez o trabalho de finalização do áudio).

Nessa listagem técnica do filme fica evidente a par-

ticipação de poucos profissionais envolvidos no de-

partamento de som, do acúmulo de funções e da 

participação do diretor como desenhista de som – 

dados que revelam a integração da equipe de pro-

dução do audiovisual nos diversos departamentos e 

também as limitações por parte do orçamento. O fil-

me carrega em seu título a marca da proposição de 

John Cage de que a música é composta por todos os 

sons que estão à nossa volta e, faz do som elemento 

essencial para compor o medo envolvente da narra-

tiva audiovisual.

14  Disponível em: <https://br.linkedin.com/in/ricardocutz>. 
Acesso em: 04 fev. 2019.
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Numa determinada cena, por exemplo, vemos a 

dona de casa (Maeve Jinkings) no quarto, sozinha, 

olhando o espelho, e ao mesmo tempo podemos es-

cutar uma discussão feita ao telefone entre uma ga-

rota e um provável namorado. Quisemos transmitir a 

ideia de que as coisas aconteciam no primeiro plano 

do filme, mas outras pessoas, outras situações esta-

vam presentes ali perto. Buscamos esse efeito pelo 

som: ele é uma prova de vida, e é um elemento mal-

-educado, que entra pela janela e o incomoda (MEN-

DONÇA FILHO, 2013, p. 4). 

A abertura,que tem aproximadamente quarto minu-

tos, é o trecho escolhido para salientar a correspon-

dência eficaz entre música e ruídos no filme O som 

ao redor. É uma cena exemplar da confluência entre 

o score e o sound design. Já nos créditos,o filme co-

meça com sons ambientes que surgem dando a im-

pressão de uma paisagem sonora urbana misturan-

do sons de pássaro e de carros passando pelas ruas, 

logo após uma nota grave similar a um instrumento 

como o bumbo da bateria ou o surdo da percussão 

dá o ritmo da montagem, em seguida sons de sin-

tetizadores entoam uma melodia dissonante dando 

a tônica misteriosa do filme. A sequência inicial nos 

apresenta uma série de fotografias em preto e bran-

co que mostram um pouco da vida de alguns tra-

balhadores rurais nos latifúndios nordestinos de um 

passado não muito distante – nesse momento, os 

sons ambientes param e o grave da percussão volta 

junto com uma castanhola que nos remete às nar-

rativas audiovisuais dowestern spaghetti de Sergio 

Leone tendo o tratamento musical de Ennio Mor-

ricone. Mais elementos percussivos vão compondo 

a trilha sonora que vai assumindo uma atmosfera 

polirrítmica e caótica. 

Em seguida, há um corte da montagem fotográfica 

e também dos sons percussivos e um plano-sequên-

cia mostra algumas crianças brincando de patins e 

de bicicleta no estacionamento de algum edifício, o 

espectador é levado para uma quadra poliesportiva 

localizada dentro de um prédio isolado por grades 

e muros das ruas e, a presença daquele que será o 

personagem principal da história – o som – começa 

a ser percebida de forma mais evidente. Nesse mo-
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mento, as ambiências assumem a trilha sonora, o 

desenho de som nesse trecho é pensado de modo 

estratégico com efeitos sonoros que remetem aos 

inúmeros sons da cidade passando pela tela no cami-

nho feito pelos movimentos de câmera e pelos cor-

tes propostos pela montagem – desde o barulho de 

uma ferramenta de construção civil operada por um 

homem que mais parece um solista no momento em 

que algumas crianças observam o manejo do objeto 

na habitação ao lado até o som de um bate-estaca 

que mais parece um instrumento grave marcando o 

tempo dentre outras sonoridades que não consegui-

mos distinguir em meio à poluição sonora urbana e 

aos sons musicais produzidos pelo DJ Dolores, que se 

confunde em muitos momentos com o sound desig-

nno sentido de uma permeabilidade consentida.

Todas as sonoridades indiciais passam pelas profun-

didades dos planos e pelos enquadramentos dentro 

e fora da tela que a câmera percorre, assim como os 

elementos da trilha sonora quenos remetem a uma 

escuta não representativa. O som ambiente é pro-

duzido cuidadosamente mesclando realismo com ou-

tras sonoridades próximas das criações sonoras rea-

lizadas através da síntese de som dos profissionais 

de sound effects. Dessa maneira, associando os sons 

que ouvimos diariamente no cenário urbano às so-

noridades de um arranjo musical que nos dá a sensa-

ção de liberdade não literal e subjetiva entre o sco-

re e o desenho de som presentes na abertura de O 

som ao redor. A soma de todas essas pistas de áudio, 

principalmente, dos background sounds nesse tre-

cho na área urbana trazem uma continuidade sono-

ra com a proposta estética executada pelas percus-

sões na sequência anterior das fotografias antigas.
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Por isso que a trilha sonora é muito importante nes-

se trecho, pois ela é inserida apenas quando neces-

sária, revezando-se com o silêncio – como aconte-

ce na pausa dos hard effects e dos sons ambientes 

quando as crianças estão assistindo o operário com 

sua máquina que além dos sons ambientes de cons-

trução imobiliária e do vozerio, a trilha sonora tam-

bém é acrescida de um loop que vai num crescente 

de intensidade até silenciar de vez, e nesse desfecho 

da abertura do filme, vemos frases escritas nas ruas 

por uma fotografia aérea, um casal de adolescente 

se beijando até a finalização desse trecho quando 

dois carros batem numa encruzilhada, nesses mo-

mentos, o som ambiente de uma área domiciliar ur-

bana assume as pistas acústicas junto ao grave do 

bate-estaca que está somado com outras sonorida-

des na mesma faixa de frequência a fim de permear 

o constante clima de suspense e de tensão que vai 

percorrer todo o longa metragem. A batida ritma-

da com notas graves que aparece em determinados 

momentos do filme – não só nesse trecho de aber-

tura – deixa o espectador em estado emocional de 

alerta e de tensão constante e,em simbiose com o 

que acontece aos personagens, ou seja, aos mora-

dores do bairro que passam por uma onda de medo 

por conta da violência na vizinhança – e, que nos é 

transmitida afetivamente através dos sons que estão 

ao redor dos personagens com o que faz parte da 

diegese mas também a partir de sonoridades que es-

tão fora do universo diegético dos personagens ou 

mesmo meta-diegéticas15.

15 Da primeira categoria, fariam parte todos os sons existen-
tes no universo ficcional onde se passa a ação, a diegese, ou 
seja, são diegéticos todos os sons que os personagens da ficção 
conseguem escutar. Do mesmo modo, os sons não diegéticos são 
aqueles que existem apenas na instância narrativa, da qual os 
personagens não têm consciência, isto é, no nosso mundo, do 
lado de cá da tela. [...] Na definição original de Gorbman, são 
sons que transitam entre as duas outras categorias, sendo mui-
tas vezes de difícil definição. Em alguns casos, a narração em 
voz off ou over pode se configurar como um monólogo interior, 
casos que podem ser incluídos na categoria meta-diegética. Já 
na explicação de Álvaro Barbosa, o som meta-diegético em ge-
ral “traduz o imaginário e uma personagem normalmente com 
o seu estado de espírito alterado ou em alucinação” (BARBOSA, 
2000, p. 2) (CARREIRO, 2018. p. 100).
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Já mother! contou com 23 profissionais em sua equi-

pe de som16 – dados que indicam a diferença signi-

ficativa de orçamento entre os dois filmes elecan-

dos para a análise, o filme estadunidense tem mais 

do que o dobro de profissionais no departamento, 

sem acúmulo de funções e sem participação do di-

retor na equipe de áudio. É um filme que não tem 

scorepois, o compositor musical do filme, Jóhann 

Jóhannsson, depois de ter composto os temas para 

a obra cinematográfica e assistido com os demais 

elementos desenvolvidos para a trilha sonora do au-

16 Sound Department: Coll Anderson – sound designer; Steve 
Baine – foley artist; Norman Bernard – boom operator; Noyan 
Cosarer – re-recording mixer; Paula Fairfield – sound designer; 
Brody Gillman – sound playback operator; Evan Gillman – boom 
operator; Brian Gogarty – foley assistant; Gina Gyles – foley as-
sistant; Craig Henighan – re-recording mixer/ sound designer/ 
supervising sound editor;Jóhann Jóhannsson – music and sound 
consultant; Skip Lievsay – re-recording mixer; Chris Navarro – 
adr mixer; Igor Nikolic – first assistant sound editor; Rob Nokes 

– sound effects recordist; Perter Persaud – foley recordist; Simon 
Poudrette – sound mixer; Jill Purdy – supervising sound editor; 
Tyler Rambie – adr recordist; Lee Salevan – sound recordist; 
Steve F. B. Smith – sound consusltant: Dolby; Giulio Wehrli – adr 
recordist; Kathie Talbot – vocal sound design: trailer (uncredit-
ed). Disponível em: <https://www.imdb.com/title/tt5109784/full-
credits>. Acesso em: 04 fev. 2019.

diovisual acabou conversando com o diretor Darren 

Aronofsky e, ambos desistiram de utilizar as músicas 

desenvolvidas pelo músico islandês – apesar disso, 

Jóhannsson é creditado no filme enquanto consultor 

de música e de som. Essa decisão foi relatada pelo 

próprio Jóhann Jóhannsson em entrevista para a im-

prensa internacional sobre o assunto:

mother! é um filme onde meias medidas não têm lu-

gar e depois de Darren e eu termos explorado muitas 

abordagens diferentes, meu instinto foi de eliminar 

totalmente o score. Apagar é uma grande parte do 

processo criativo e, nesse caso, sabíamos que precisá-

vamos levar essa abordagem ao extremo17 (TRADU-

ÇÃO LIVRE).

17  “mother! is a film where half measures have no place and 
after Darren and I had explored many different approaches, my 
instinct was to eliminate the score entirely. Erasure is a big part 
of the creative process and in this case, we knew we had to take 
this approach to its logical extreme”. Disponível em:<https://
www.indiewire.com/2017/09/mother-score-eliminated-johann-
johannsson-darren-aronofsky-sound-design-1201874404/>. 
Acesso em: 30 jan. 2019.

https://www.indiewire.com/2017/09/mother-score-eliminated-johann-johannsson-darren-aronofsky-sound-design-1201874404/
https://www.indiewire.com/2017/09/mother-score-eliminated-johann-johannsson-darren-aronofsky-sound-design-1201874404/
https://www.indiewire.com/2017/09/mother-score-eliminated-johann-johannsson-darren-aronofsky-sound-design-1201874404/
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Portanto, os efeitos sonoros em mother! atingiram niveis de dramatici-

dade na maioria das vezes encontrados somente no score. O desenho de 

som em mother! assim como ocorre em O som ao redor cria contrastes 

entre o silêncio e os ruídos, mas o caso do filme estadunidense foi mais 

radical, sem a inserção costumeira de um score clássico com leitmotivs18 

pontuando os tons emocionais da trama – o que corresponde, de certa 

forma, em uma tentativa do filme em não entregar facilmente os nú-

cleos afetivos que permeiam a obra em questão.

Para entenrdermos mais sobre o sound design de mother!, faz-se neces-

sário analisar alguns trechos da obra. As cenas em que a atriz Jennifer 

Lawrence vai ao banheiro tomar um pó amarelado – que localiza-se den-

tro de um frasco de remédio – diluído em água quando a mesma ofe-

gante está a passar mal são bons exemplos de como a ruidagem pode ser 

estruturada como uma peça musical. A primeira vez que ocorre essa cena 

é no final dos 18 minutos iniciais do filme – por assim dizer o primeiro 

rolo. A quietude que no início do filme está bem marcante aos poucos 

passa para o caos que os ruídos vão representar do meio para o final do 

18  A função de preparar o espectador para o tom emocional de alguma cena é mais 
complexa, mas também bastante utilizada. É para desempenhá-la que se cria um tema-

-assinatura, conhecido também como leitmotiv. O leitmotiv é um tema repetido diversas 
vezes no filme e associado a um personagem, uma ideia, um espaço físico, uma sensação 
(CARREIRO, 2018, p. 29).
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longa. Mas, essa mansidão não pode ser confundi-

da com tédio ou mesmo tempo lento pois apesar da 

ausência do score, os ruídos ocupam os espaços so-

noros de forma dramática, principalmente, com os 

barulhos da casa (reverberação e ecos do ambiente 

acústico, passos, ranger do piso de madeira, de por-

tas e de outros mais objetos de cena tocados pelos 

atores) disputando muitas vezes o primeiro plano 

junto às vozes – a habitação pulsa, respira e se co-

munica pois também é personagem da obra fílmica.

Aos nove minutos do filme quando a atriz Jennifer 

Lawrence começa a passar mal na cozinha logo após 

a chegada do homem – o ator, Ed Harris –, ela derru-

ba uma xícara e o barulho do objeto se quebrando 

é somado a fim de aguçar a sonoridade literal com 

uma nota senoidal aguda de um sintetizador ou de 

um sino pois, com o uso desse tipo sound effect, a 

trilha sonora ajuda a dar força dramática aos foleys 

e aos hardeffects. A partir desse ponto do longa me-

tragem são prenunciados os efeitos sonoros que vão 

acompanhar a mãe quando a mesma for tomar esse 

medicamento no banheiro. Da mesma forma ocorre 

aos 17 minutos do filme quando a atriz derruba o is-

queiro do ator Ed Harris e assim que o objeto cai no 

chão mais uma vez o estalo da queda é acompanha-

do de uma senoide aguda e também de sonorida-

des graves – provavelmente de sintetizadores – que 

remetem ao movimento da casa se contorcendo. A 

mãe começa a se sentir mal e vai para o banheiro 

para tomar o remédio, tudo que ela pega tem a so-

noridade destacada em primeiro plano sonoro pela 

mixagem – seja o pó amarelo esfervecendo na água 

seja o copo tocando na superfície da pia –, todos 

os sons são acompanhados do tilintar das notas se-

noidais finas que amplificam o estado onírico e o 

horror da personagem, além de apresentarem uma 

estrutura próxima de um arranjo musical com ritmo, 

melodia e harmonia o que supre, de certa maneira, 

a falta de um score no filme e imprimi uma marca 

peculiar no uso criativo do desenho de som.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dois audiovisuais selecionados para a análise 

apontaram questões relevantes sobre pontos de 

troca criativa entre as abordagens formais da es-

truturação musical junto às sensações subjetivas im-

pressas afetivamente por sua não-literalidade e os 

ruídos enquanto variedade timbrística fundamental 

para a construção dos scores e dos sound designs na 

contemporaneidade. O percurso teórico desenvol-

vido com a finalidade de elucidar questionamentos 

essenciais a respeito dos marcos históricos que cha-

maram a atenção para o assunto da ruidagem em 

consonância com as práticas musicais – que exlcuiam 

os barulhos da escuta, da análise e da criação sono-

ra –também apresentou resultados pertinentes.

Portanto, a proposta analítica desenvolvida nesse 

artigo cumpriu suas intenções de pesquisa dentro 

das limitações enfrentadas pelo autor ao longo do 

processo de criação e da proposta textual assumida 

pela publicação. Muito mais poderia ser dito sobre 

a relação entre música e ruído seja através das reali-

zações audiovisuais ou em meio ao universo musical 

ou a partir dos projetos de arte sonora ou mesmo 

mediante outras abordagens acústicas em que essa 

questão relacional seja levantada. Os dois filmes 

elencados, mother! e O som ao redor, também pode-

riam ser discutidos com mais densidade e com mais 

detalhes assim como outras obras que representam 

significativamente a problemática da convergência 

criativa do score com o sound design no cinema.
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SONS ESTRANHOS
A fronteira entre música e ruído em Filmefobia (2008)

resumo

Esse artigo pretende traçar a relação entre Filmefobia (2008),

filme dirigido por Kiko Goifman que explora a fronteira entre ficção

e realidade, e a performance O gabinete do Dr. Estranho (2011),

do compositor Livio Tragtenberg, também responsável pelo desenho

de som do filme. O foco da pesquisa é, através de um olhar 

intermidiático, discutir a fronteira entre música e ruído

e relacioná-la com o limite entre o ficcional e o documental

presente nas duas obras mencionadas.

PABLO FRANCISCO

MENTEN MENDOZA

mestrando – ufscar

palavras-chave

trilha sonora

ruído

intermídia

« retornar ao sumário da seção « retornar ao sumário geral
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FRONTEIRAS

Filmefobia (2008) é um filme que tem como proposta borrar a fronteira 

entre realidade e ficção, que uma das características do trabalho de Kiko 

Goifman. Antes de Filmefobia o diretor havia realizado “33” (2002), fil-

me em que ele tenta achar sua mãe biológica. Além das características 

de documentário, encontramos referência da estética Noir.

Em Filmefobia são utilizados elementos os quais sugerem ao espectador 

que os fatos vistos na tela são reais, elementos estes que são próximos à 

linguagem do documentário. São vistas pessoas expostas aos seus medos 

como forma de experimento, e para que esses medos venham a tona, 

são criadas instalações que estimulam as reações e também contribuem 

para que o espectador perceba essas reações como espetáculos.

Jean Claude Bernardet foi premiado como melhor ator no 41º Festival de 

Brasília do Cinema Brasileiro devido à sua atuação no filme, em que ele 

interpreta um personagem que tem o seu próprio nome. Esse persona-

gem conduz os experimentos, discute sobre a importância da realização 

do filme e faz relações com a suas experiências de vida. Kiko Goifman 

também se coloca na narrativa enfrentando sua fobia de sangue.
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Embora o diretor assuma que seja uma ficção na 

entrevista para o site revista tópico, são utilizadas 

algumas estratégias para que o filme seja percebi-

do como um documentário. Entre as pessoas que 

se candidataram para os experimentos, alguns são 

fóbicos reais e outros são atores, e em nenhum mo-

mento o espectador recebe informação sobre essa 

distinção. Na mesma entrevista Goifman afirma que 

nem ele, nem Bernardet e nem o roteirista Hilton 

Lacerda concordam com a frase central do filme: 

“Só um fóbico diante de sua fobia é uma imagem do 

real”. A partir daí podemos considerar a frase como 

um fator na construção ficcional do filme.

O compositor/sound designer Lívio Tragtenberg dis-

se em entrevista: “No Filmefobia o que acontecia: 

improvisação, confusão entre o que você era e o 

que você não era, e o som como narrativa”1.

O filme é apresentado como documentário através 

de uma série de estratégias que induzem o espec-

1  Em entrevista concedida pelo compositor para o programa 
Sala de Cinema da TV Sesc.

tador a essa leitura. Ao longo do texto Filme docu-

mentário, Leitura documentarizante (2012), o autor 

Roger Odin discorre como se dá a leitura de um do-

cumentário, nos dando embasamento para enten-

der um pouco sobre como essas estratégias funcio-

nam em Filmefobia:

• O leitor constrói um enunciador pressuposto real 

(através de indicações presentes no filme);

• Aparição na tela daquele que sabe (no caso de Fil-

mefobia, o personagem de Bernardet desempenha 

esse papel);

• Comentário tipo explicativo (a equipe discute so-

bre as razões e a relevância dos experimentos);

• Timbre específico do som direto, ruído (Livio Tra-

gtenberg trabalha em muitas cenas a partir do som 

direto, mas o ressignifica).

É curioso que Jean Claude Bernardet desempenhe o 

papel “daquele que sabe”, pois são de sua autoria 

importantes livros sobre o cinema brasileiro, como 

Historiografia clássica do cinema brasileiro: metodo-

logia e pedagogia (1995) e Cineastas e imagens do 

povo (1985).
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A utilização do som direto proposta por Tragten-

berg também aponta no sentido da diluição entre 

realidade e ficção. Nas cenas em que é visto o ho-

mem que tem medo de pombos, o compositor grava 

o áudio da cena de modo que ela seja ouvida pela 

perspectiva dos próprios pombos2, Neste sentido, o 

som direto que corriqueiramente traz a ideia de am-

bientação aqui adquire um novo significado. Em seu 

livro Música de cena (2008), o compositor explica 

um pouco sobre esse tipo de abordagem:

O Conceito de ponto de escuta é semelhante ao 

ponto de vista. A escolha de um ou mais pontos de 

escuta entre um sempre constante leque de opções 

- possibilita o estabelecimento de diferentes leitura 

espaciais e sonoras para uma mesma cena (TRAGTEN-

BERG, 2008, pg.37).

2  A compositor fala sobre sua obra no cinema em entrevista 
para a TV Sesc.

Ou seja, vemos e ouvimos o compositor transitan-

do entre o que ele mesmo chama de naturalismo e 

simbolismo sonoro. Aparecem em cena microfones, 

câmera, a equipe e todo o aparato necessário para 

a filmagem. Também vemos a equipe trabalhando 

em função dos experimentos e discutindo as várias 

questões que envolvem a realização. Essas cenas 

lembram um pouco Crônica de um Verão (1961), de 

Jean Rouch e Edgar Morin, que Goifman assume 

como referência3.

Podemos considerar que os experimentos vistos 

na tela são performances multimídia, atores e não 

atores expondo seus corpos e sua vulnerabilidade 

e seus medos estimulados por informações visuais 

táteis e sonoras. As reações são de certa maneira 

imprevisíveis, dialogando em certa medida com os 

Happenings do grupo Fluxus e com a linguagem da 

performance em geral, levando em conta o risco e a 

improvisação. 

3  Em entrevista para o site Revista Tópico.
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A narrativa segue nebulosa até o final. Vemos e ouvimos os depoimentos 

da equipe a respeito da não-realização do filme, falando de como o pro-

jeto não se concluiu, embora assistimos a um filme acabado, circulando 

em um suporte midiático.

O GABINETE DO DR. ESTRANHO - O MUNDO LÁ FORA

Primeiramente é vista jaula com placas e avisos pedindo para alimentar o 

Dr. Estranho com sons. Em seu interior são vistos equipamentos de áudio 

e cadernos de anotações, um laboratório que nos lembra o Frankenstein, 

porém não serão partes humanas que serão agrupadas para se tornarem 

outra coisa, mas fragmentos sonoros. Esses fragmentos são fornecidos ao 

“cientista” pelo público tanto no próprio local, quanto via internet.

A performance/instalação estreou na 29ª Bienal de Artes de São Paulo. 

Entre o compositor e público havia um microfone em que as pessoas 

poderiam gravar qualquer som, o compositor podia ser visto transfor-

mando esses som através de software, convidando o público a interagir 

com a obra e também perceber as potencialidades dos sons cotidianos. É 

pertinente relacionar o Gabinete do Dr. Estranho com A Fonte de Marcel 

Duchamp, obra em que o artista colocou um urinol no Salão dos Artistas 

Independentes de Nova York, resignificando um objeto do dia-dia, de 

maneira semelhante o Dr. Estranho re-significa sons.
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A ideia de unir o comum a obra de arte foi mais 

além, O Gabinete do Dr. Estranho circulou por cida-

des do interior paulista integrando a programação 

do Circuito Sesc de Artes. Na sua estreia, a perfor-

mance/instalação aconteceu dentro do Pavilhão Cic-

cillo Matarazzo, espaço onde tradicionalmente ocor-

re a Bienal de Artes. Os frequentadores do evento já 

estão habituados à exposições e obras que propõem 

diferentes relações entre o público e o artista. No 

circuito, porém, aconteceu algo diferente. A jaula 

do Dr. Estranho passou por cidades como Olímpia, 

Monte Alto, Novo Horizonte, dentre outras. Pode-

mos ver em gravações de vídeo disponíveis no you-

tube, situações em que crianças percebem a obra 

como um grande brinquedo, também vemos um 

senhor embriagado dando seus depoimentos para 

o Dr. Estranho ou um cachorro assustado com as so-

noridades propostas pelo compositor. Situações que 

se estabelecem a partir de uma relação diferente 

daquela que se estabelece na galeria de arte.

SONS “MUSICAIS” E “NÃO MUSICAIS”

O limiar entre música e ruído já foi muito discutido 

por teóricos de música, cinema e também por com-

positores. Há uma série de fatores históricos, cultu-

rais e sociais para se levar em conta, como relações 

de poder e parâmetros estéticos, fatores esses estão 

em constante transformação. Pode-se tomar como 

exemplo o uso do trítono4, proibido na música sacra 

e considerado o diabolus in musica no século XV, no 

século XX aparece como sonoridade característica 

do sistema dodecafônico proposto pelo compositor 

Arnold Schoenberg. O exemplo fica mais claro se 

pensarmos o uso desse intervalo dentro do sistema 

tonal, sistema que se baseia em criar tensões para 

depois resolvê-las. O acorde dominante, que é onde 

a tensão é mais presente, geralmente possui um trí-

tono em sua estrutura. Essa tensão é gerada para 

depois ser resolvida em um acorde de função tônica.

4  Intervalo musical formada pela tônica do acorde e pela 
quarta aumentada.
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Levando em conta a fronteira que permeia a dis-

cussão, podemos considerar o começo do século XX 

um período de drásticas mudanças para a música de 

concerto. Segundo Paul Griffiths, o ponto de parti-

da para o modernismo na música é a peça Prelúdio 

para tarde de um fauno (1894) de Claude Debussy 

pois, além de resoluções em intervalo de trítono, 

também anuncia a libertação dos modos maior-me-

nor, o que não significa que seja atonal, mas que 

certas relações harmônicas (predominantes até en-

tão) já não têm caráter imperativo (Griffiths 1998 

pg7). A Sagração da Primavera (1913), de Igor Stra-

vinsky, também dividiu a plateia em sua estreia no 

Teatro dos Campos Elíseos de Paris, não só devido 

ao atonalismo e deslocamentos rítmicos audaciosos, 

mas também por conta da coreografia criada pelo 

bailarino Vaslav Nijinki.

Foi um momento de profusão de novas ideias, o 

mundo de sons fora da sala de concerto despertou 

o interesse de alguns compositores que, por sua vez, 

criaram peças evocando paisagens e lugares: La Mer 

(1903), de Claude Debussy, peça em que o compo-

sitor expressa suas impressões sobre o mar, já pre-

nunciava esse tipo de abordagem. Outro exemplo 

é A Fundição do aço (1927), de Alexander Mossolov, 

peça orquestral que através de harmonia cromática 

e repetições rítmicas, evoca o ambiente de uma in-

dústria metalúrgica.

A incorporação de sons considerados “não-musicais” 

até então, fez parte dos anseios modernos, como em 

Ballet Mecanique (1924) de George Anteil, Hyper-

prism (1922) de Edgar Varèse e Parade (1916) de Erik 

Satie. Esses anseios também estimularam a criação 

do piano preparado por John Cage, técnica utilizada 

em Bacchanale for Prepared Piano (1940) que consis-

te em disponibilizar objetos diversos sobre as cordas 

do piano. O advento da gravação sonora, por sua vez 

possibilitou composições ainda mais radicais como 

Concerto de Ruídos (1948) de Pierre Schaeffer.
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É fato que tanto a música de Parade quanto Ballet Mécanique são tri-

lhas sonoras, ou seja, criadas para um contexto plurimidiático. Parade fez 

parte do repertório da companhia Balés Russos (assim como A Sagração 

da Primavera e Prelúdio para a tarde de um fauno). Além de instrumen-

tos de orquestra, a composição utiliza sons de máquina de escrever e 

sirenes.  Ballet Mécanique foi criada para um filme, de mesmo nome, 

do pintor francês Fernand Léger, e o caráter ousado da música de An-

teil está diretamente ligado à proposta da obra como um todo. O filme 

é considerada uma obra-prima do cinema experimental: na tela vemos 

máquinas, imagens caleidoscópicas, formas geométricas; na música, além 

de pianos mecânicos, ouvimos sirenes e motor de avião. Nas duas obras 

mencionadas imagens e narrativas modernas dialogam com propostas 

sonoras audaciosas.

Com o advento da música concreta, movimento francês que propôs uma 

nova maneira de fazer música, não mais era necessário o uso tradicional 

da partitura, a ideia é que essa nova música surgiria através de grava-

ção e manipulação dos sons. O principal idealizador desse movimento 

foi Pierre Schaeffer, que além de compositor foi um importante teórico 

na discussão sobre a fronteira entre música e ruído, além de cunhar os 

termos objeto sonoro e escuta acusmática, termos esses que estão asso-

ciados às práticas auditivas que implicam em dissociar o som da fonte 

emissora com o objetivo de se estudar suas propriedades acústicas.
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Assim como Schaeffer, John Cage também foi um 

importante compositor e provocador na discussão 

sobre o que é um “som musical”. O trecho a seguir 

ilustra um pouco sobre seu pensamento:

Onde quer que estejamos, o que ouvimos é princi-

palmente ruído. Quando o escutamos, achamos fas-

cinante. O som de um caminhão a cinquenta milhas 

por hora, ondas estáticas entre as estações de rádio, 

chuva. Queremos capturar e controlar esses sons, 

usá-los não como um efeito sonoro, mas como ins-

trumentos musicais. Todo estúdio de cinema possui 

uma biblioteca de "efeitos sonoros". Com um fonó-

grafo, agora é possível controlar a amplitude, a fre-

quência e ritmo de qualquer um desses a favor da 

imaginação. Com quatro fonogramas de filme, pode-

mos compor e executar um quarteto para um motor 

explosivo, vento, batimentos cardíacos e deslizamen-

to de terra. (CAGE, 1963, pg.3)

Até aqui temos exemplos de compositores que atra-

vés de suas obras questionaram o fazer musical vi-

gente até então e buscaram abrir seus ouvidos para 

o universo sonoro fora da sala de concerto. Embora 

a lista de artistas seja bem maior, bem como a infi-

nidade de possibilidades que surgiram a partir desse 

questionamento, é possível se ter uma ideia da dis-

puta em questão.

VARIAÇÕES SOBRE O TEMA RUÍDO

Para que se avance a discussão, parece importante 

lançar a compreensão dos pensamentos que envol-

vem o termo ruído que, como foi mostrado através 

dos exemplos, está sujeito a relações de poder e 

conceitos estéticos, ao mesmo tempo em que instiga 

compositores a explorar possibilidades em direções 

desafiadoras. O pesquisador e compositor canaden-

se Murray Schafer, no seu livro A afinação do Mun-

do propõe algumas definições sobre o termo: som 

indesejado, som não-musical, distúrbio em qual-

quer sistema de informação e qualquer som forte . 

(SCHAFER, 1977, pg. 256/ 257).
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No entanto, embora Schafer proponha uma escuta 

mais consciente dos sons à nossa volta, no decorrer 

do livro o compositor defende uma paisagem sono-

ra ideal repleta de sons naturais, livre dos sons urba-

nos, de máquinas, carros e sirenes, classificando-os 

como poluição sonora.

Com um olhar crítico sobre esse posicionamento, 

porém sem negar a importância de A afinação do 

mundo, Giuliano Obici no seu livro e tese de mestra-

do Condição de Escuta nos dá material para o deba-

te. Segundo Obici, Schafer percebe o ruído de ma-

neira negativa como algo a ser banido. Obici chama 

a atenção para as possibilidades criativas a partir do 

que é considerado ruído por Schafer:

Essa noção do ruído parece ser um pouco equivo-

cada, embora extremamente difundida no senso 

comum. Pensemos ele como potência de criação, 

como ponto de instabilidade que possibilita trans-

formações e inventividades. Foi assim com a história 

da música ocidental, que ampliou os horizontes dos 

ouvidos explorando sonoridades estranhas, conside-

radas ruídos pelos padrões e tratados estéticos musi-

cais. (OBICI, 2008 pg.33)

Essa potência criativa é de nosso profundo interesse, 

e se expande quando pensamos a música em con-

tato com outras narrativas. No entanto, quando se 

pensa a relação entre música e ruído dentro da nar-

rativa cinematográfica, pode-se cair na armadilha 

de entender que a discussão se trata da relação en-

tre música e desenho de som, porém nosso objetivo 

é compreender o que a acontece no espaço entre 

um e outro, onde as duas coisas se fundem.



III JORNADA INTERDISCIPLINAR DE SOM E MÚSICA NO AUDIOVISUAL

Outra interessante ideia que aparece no trabalho de 

Obici é a questão “Para quê afinar o mundo?” fa-

zendo relação direta com o título do livro de Schafer 

A Afinação do Mundo:

O termo afinar determina um diapasão, uma forma 

e uma regra para organizar os sons e, consequente-

mente, uma maneira de escutar os sons no ambiente. 

Essa postura de M. Schafer sobre os sons surge em ou-

tros momentos, como, por exemplo, quando propõe 

o exercício de limpeza dos ouvidos, quando critica as 

máquinas, o ruído sagrado e a poluição sonora, entre 

outras. A terminologia é forte: propor a limpeza dos 

ouvidos implica acreditarmos que os ouvidos estão su-

jos, e esses termos carregam seu pensamento de uma 

“aura” moralista, que divide o mundo sacro, limpo e 

puro de um mundo profano, sujo e impuro. Ele en-

cara os sons por um crivo que tende ao maniqueísmo 

e a uma visão restrita dos avanços tecnológicos, uma 

certa fobia às máquinas.  (OBICI, 2008, pg 45 )

Através dessa indagação o autor discute que, ao in-

vés de almejar um mundo sonoramente menos ba-

rulhento, de certa maneira atribuindo uma escuta 

musical aos sons à nossa volta e expulsando o ruído 

(pensado por Schafer como poluição sonora), seja 

mais interessante que se traga para o universo musi-

cal qualidades desses ruídos:

Assim como existem múltiplas fontes sonoras no es-

paço urbano, existem múltiplas escutas, não apenas 

a musical. Escutar a sonoridade em determinado ter-

ritório como música, assim como propõe M. Schafer, 

não seria repetir um padrão de escuta? Ativar um 

ouvido musical em todas as situações não seria enfa-

donho? O que John Cage e outros compositores pro-

punham quando utilizavam ruídos, sons de máquinas 

e das ruas nas composições era destituir essa relação 

de escuta na própria música. Difícil exercício, o de 

querer enquadrar os sons dentro dos paradigmas 

modal, tonal, serial, minimal e musical. Se esses sons 

têm algo para nos oferecer, é exatamente o oposto 

do musical, possibilitando encontrar outros campos 

de criação, de escutas.  (OBICI, 2008, pg.51)
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Obici também se posiciona a respeito do conceito de Esquizofoinia discu-

tido por Schafer, como um efeito negativo da experiência da dissociação 

do som e sua fonte, possível através das tecnologias de registro e repro-

dução sonora.

Os aparatos midiáticos não operam simplesmente um regime de dissociação 

entre espaço e som, entre a fonte de emissão e o objeto sonoro. Há uma es-

pécie de desterritorialização tomada como ordem fundamental que também 

cria outras referências. É sob esse contínuo desfragmentar esquizofônico que 

novas produções de escutas são possíveis.(OBICI, 2008, pg.38)

A partir desse debate podemos refletir como esse pensamento está pre-

sente no trabalho de Tragtenberg em Filmefobia.

MÚSICA, RUÍDO E NARRATIVAS

Vimos um pouco das questões que cercam a fronteira entre música e 

ruído, bem como alguns compositores que, de maneiras variáveis, busca-

ram cruzar essa linha.  Também entendemos um pouco como a ficção e a 

realidade dialogam de maneira particular em Filmefobia.
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Em uma visão geral, pode-se entender que da mes-

ma maneira que há um desejo desafiador em unir o 

“musical” e o “não musical”, em Filmefobia percebe-

se que o desafio está em deixar a fronteira entre o 

real e a ficção nebulosa. A partir daí, se pode perce-

ber o quanto o desejo de trazer a ideia de mundo 

cotidiano para a obra de arte exerce grande fascínio, 

sobre artistas e público.

O aprisionamento do real não só como imagem 

(pois esse já se mostrava possível com criação da má-

quina fotográfica) mas também em desenvolvimen-

to temporal é um fator que gerou grande interesse 

pelo cinema em sua origem.

André Bazin, ensaísta francês e seu texto O Mito do 

Cinema Total, coloca sua visão a respeito:

[...] É o mito do realismo integral, de uma recriação do 

mundo à sua imagem, uma imagem sobre qual não 

pesaria a hipoteca da interpretação do artista nem a 

irreversibilidade do tempo.[...] (BAZIN, 1993, pg.30)

Filmefobia de certa forma estabelece diálogo com 

esse mito quando se apresenta os fatos como reais, 

quando escutamos Bernardet dizer “Só um fóbico 

diante de sua fobia é uma imagem do real” entra-

mos na busca da imagem do real.

A abordagem sonora de Tragtenberg se alinha a 

esse diálogo, quando ele usa sons referencializados, 

como o próprio compositor os denomina5.

Podemos pensar que música como gatilho afetivo 

em Filmefobia opera de uma maneira bem particu-

lar, muito diferente do que é percebido em filmes 

de narrativas mais convencionais.

5  Conceito discutido pelo compositor no livro Música de Cena.



III JORNADA INTERDISCIPLINAR DE SOM E MÚSICA NO AUDIOVISUAL

Durante o período do cinema silencioso houve uma 

intensa campanha para a padronização dos acompa-

nhamentos musicais nas exibições de filmes, e essa 

padronização estava diretamente ligada ao controle 

da recepção6. Em outras palavras, houve uma série 

de medidas na tentativa de controlar a maneira do 

espectador perceber o filme. No campo da música 

passaram a ser publicados manuais com sugestões 

sobre o que deveria ser tocado em determinada 

cena, ou música preexistente do repertório român-

tico ou composições originais esteticamente seme-

lhantes. Essa abordagem culminou no que ficou co-

nhecido como o “estilo clássico de Hollywood”, por 

sua vez estudado por Claudia Gorbman em Unheard 

Melodies. A música, como os demais elementos na 

narrativa clássica, busca traçar uma relação com es-

pectador denominada identificação, ou seja, a ideia 

é colocar o espectador no drama do personagem, 

compartilhando daqueles valores morais, sendo ela 

uma importante ferramenta para essa finalidade.

6  Informação presente no texto de Rick Altman Nascimento 
da Recepção Clássica.

Em uma obra cinematográfica como Filmefobia, que 

se afasta na narrativa clássica, como se dá essa troca 

de afeto?

Mariana Baltar no artigo Por um cinema de atrações 

contemporâneo, discorre sobre o efeito de resso-

nância em oposição à identificação. O conceito está 

ligado ao regime de atrações que permeia o primei-

ro cinema, antes das estratégias que forjaram o que 

ficou conhecido como narrativa clássica, se referindo 

ao efeito dos corpos presente na tela sobre o corpo 

do espectador, gerando um engajamento de ordem 

sensorial. Embora o termo venha da autora Suzana 

Passeon em estudos sobre pornografia, Baltar apon-

ta como esse afeto permeia o cinema de um modo 

geral, pensando em uma maneira de afetação de 

certa maneira pré-cognitiva.
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Segundo a autora, esse engajamento funciona de 

maneira semelhante aos momentos de espanto do 

melodrama, propondo um envolvimento em que o 

espectador abandona a racionalidade. Em Filmefo-

bia, esse tipo de estímulo é bastante presente, prin-

cipalmente nas cenas em que os fóbicos têm seu 

medo despertado. A música/som tem papel impor-

tante nesse jogo, estimulando as reações no filme 

e expandindo esse efeito em direção ao espectador.

A representação sonora cria camadas para as dife-

rentes fobias, um bom exemplo é a cena em que é 

mostrada a mulher que tem fobia de penetração se-

xual (representada pela atriz Laís Marques), em que 

ela fica nua pendurada com as mãos e pés amarra-

dos, rodeadas por carrinhos de brinquedo, cada um 

com um falo de borracha indo a sua direção. Os car-

rinhos tocam alguma canção pop (de difícil identifi-

cação, pois são sobrepostas e fora de sincronia, mas 

é provável que seja Girls Just Want To Have Fun, da 

cantora Cyndi Lauper) e esta, assim como a maneira 

como é executada (através de alto-falantes de com 

baixa qualidade), concede à cena um novo fator. A 

canção é ouvida de maneira confusa e, ao entrar em 

contato com os gritos de desespero da atriz, adiciona 

“requintes de perversão”, usando as próprias palavras 

do compositor7. Como a música não se altera com a 

reação da personagem, podemos classificar como mú-

sica anempática. Segundo Chion, esse tipo de relação 

entre música e cena expressa indiferença em relação 

ao sofrimento que é visto na tela(Chion, 1994, pg 14).

7  Entrevista no programa Sala de Cinema da Tv Sesc.
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RELAÇÕES COM O HORROR

Tanto Filmefobia quanto a performance O Gabinete do Dr. Estranho pos-

suem relação com o gênero horror e em alguns aspectos essa relação é 

bastante direta: Em Filmefobia o próprio nome do filme mostra o medo 

como elemento central da obra. A presença de Zé do Caixão assim como 

a fala de Bernardet sobre o seu primeiro contato com cinema também 

são bastante relevantes. Ele associa a sala escura com a sensação de 

medo e também conta sobre a sensação de pavor que sentiu ao assistir 

Roma, Cidade Aberta (1945), de Roberto Rosselini, considerado um mar-

co do neorrealismo italiano.

O nome de performance também traz a lembrança do Filme O Gabinete 

do Dr. Caligari (1920) Dirigido por Robert Weine. 

O diálogo com o horror também acontece no filme devido ao confronto 

psicológico. Segundo o pesquisador Bruce F. Kawain8, o filme de terror 

tem em sua estrutura narrativa, espelhos que devem ser confrontados, 

sendo que esse confronto é importante para a saúde do protagonista. Ve-

mos em Filmefobia os participantes enfrentando seus medos, as reações 

são diversas, mas o confronto parece ser uma constante nos experimentos.

8  Informação presente no artigo The Children of the Light.
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Percebemos então, que se tratam de obras em dife-

rentes suportes midiáticos, porém possuem em sua 

estrutura, elementos em comum Segundo Irina Ra-

jewski no artigo A fronteira em discussão: O status 

problemático das fronteiras midiáticas no debate 

contemporâneo sobre intermidialidade, os gêneros 

literários têm seus limites demarcados por conven-

ções, enquanto as mídias possuem barreiras mate-

riais (Rajewski, 2012 pg 68). Se considerarmos hor-

ror como gênero cinematográfico, ele só se realiza 

plenamente em Filmefobia, porém se pensarmos o 

horror como um gênero literário (Frankestein é ori-

ginalmente obra literária), podemos pensar que O 

Gabinete do Dr. Estranho é uma instalação/perfor-

mance que assim como o cinema, dialoga um gêne-

ro literário. Talvez para o público que não conheça 

o artista, ou não tem nenhuma proximidade com 

arte sonora, o gabinete seja percebido como algo 

próximo a uma atração de parque de diversões.

Além do diálogo com gênero, as duas obras se as-

semelham em outros pontos, alguns deles são fa-

cilmente identificáveis: o compositor de corpo 

presente, a utilização de sons cotidianos e o fator 

improvisação. Por mais que a as obras se realizem 

em diferentes suportes midiáticos, elas convergem 

nesses pontos. O fator improvisação que na per-

formance remete aos Happenings do grupo Fluxus 

e John Cage, no filme, contribui para que a reação 

dos fóbicos sejam percebidas como reais. Também 

fica evidente como o suporte midiático diz mui-

to sobre a relação que o público estabelece com a 

obra. No gabinete, artista, obra e público não se 

dissociam, e a obra só acontece enquanto o artista 

está presente, enquanto no filme, embora vemos o 

compositor agindo, as imagens estão registradas em 

suporte midiático de vídeo.
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A utilização de sons “não-musicais” assumem pro-

postas específicas em cada obra. Como já foi discu-

tido, em Filmefobia a criação sonora dialoga com a 

proposta estética de documentário, colabora com o 

efeito de ressonância presente no filme e adiciona 

camadas de significado durante as performances. 

É uma importante ferramenta no jogo entre docu-

mental ficcional.

No Gabinete, o uso de matéria prima sonora desper-

ta curiosidade. Um cientista que transforma qual-

quer som em música. Tanto dentro da galeria quanto 

fora, o som “não-musical” assume um novo discurso, 

fora da galeria porém, longe dos olhares e ouvidos 

habituados, a obra se converte em atração, uma 

curiosidade, tanto visual como sonora. Tanto o filme 

quanto a performance propõem uma escuta em que 

os sons considerados “não musicais” adquirem carga 

de significado que talvez uma abordagem musical 

mais tradicional não daria conta, por impor uma es-

cuta já bastante codificada. Em Filmefobia, a divisão 

entre desenho de som e música se torna obsoleta, 

como a fronteira entre o documental e o ficcional. 

O Dr. Estranho, apaga fronteira entre o artístico e o 

comum, os ruídos adentram a obra e a obra torna-se 

ruído em meio ao cotidiano da cidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas duas obras encontra-se a potencialidade expressiva do ruído, seja ele 

definido como som não musical ou interferência em um sinal de infor-

mação (em todos casos, conceitos relativos). Quando Tragtenberg utiliza 

sonoridades não pertencentes à sala de concerto, não está “afinando o 

mundo” pela perspectiva higienista de Murray Schafer, mas propondo 

que esses som sejam ouvidos em contextos específicos, assim como fez 

Satie e Anteil, propondo uma intensa articulação com a obra em que sua 

música/som se insere. O compositor propõe um afastamento da sonori-

dade da música de cena da narrativa clássica, que ainda é considerada 

como padrão vigente por muitos compositores de música de cena devido 

à sua grande circulação.  Vemos que o convite feito por Cage à abertu-

ra dos ouvidos continua instigante. Percebemos suas potencialidades na 

mão de Livio Tragtenberg, ou Dr. Estranho, um sucessor desses compo-

sitores, desafiando questões estéticas, genéricas e midiáticas em direção 

ao risco. Risco talvez seja uma termo que pode ser associado às múltiplas 

definições de “ruído”.
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SOM COMO REPRODUTOR DE SUBJETIVIDADES
Pasolini e o Nuevo Cine Argentino

resumo

A partir do entendimento de uma “semiologia geral da realidade” 

proposta pelo cineasta-teórico Pier Paolo Pasolini (1981) visa-se, neste 

trabalho, explorar as similaridades de seu pensamento sobre 

a ontologia da imagem com as propostas de expressividade sonora da 

realidade em Vsevolod Pudovkin (1985). Para isso, foi realizado um 

duplo movimento: 1) a partir da associação entre Pasolini (1981) 

e Pudovkin (1985), estabeleceu-se uma atualização destes autores com 

pesquisas mais recentes sobre a sonoridade no cinema: 2) Utilizando as 

ferramentas que emergem dessa revisão, foi possível indicar a presença 

da “subjetiva indireta livre”, expressa no Nuevo Cine Argentino, através 

do estudo de caso do filme “O pântano” (Lucrecia Martel, 2001).

MARIANA DIAS MIRANDA

ppgcine/uff

palavras-chave

cinema argentino contemporâneo

pasolini

subjetiva indireta livre

JO
RN

A
D

A
 IN

TE
RD

IS
CI

PL
IN

A
R 

D
E 

SO
M

 E
 M

Ú
SI

C
A

 N
O

 A
U

D
IO

VI
SU

A
L,

 R
IO

 D
E 

JA
N

EI
RO

, 3
ª E

D
IÇ

Ã
O

, P
.3

07
-3

30
, 2

01
8.

« retornar ao sumário da seção « retornar ao sumário geral



III JORNADA INTERDISCIPLINAR DE SOM E MÚSICA NO AUDIOVISUAL

INTRODUÇÃO 

Pasolini (1981) identifica o que chamou de “tendência de configuração” 

para o poético no cinema dos anos 1960, momento em que analisa as 

explorações formais de cineastas como Michelangelo Antonioni, Bernar-

do Bertolucci e Jean-Luc Gordard. O próprio autor acrescenta como pos-

sibilidade a análise de filmes de outros diretores como: Glauber Rocha, 

Ingmar Bergman e Milos Forman. Através disso, Pasolini busca identificar 

em filmes com estilísticas muito diferentes umas das outras, uma tendên-

cia geral que consiga abarcá-las e, com isso, abre caminhos para que se 

explore essa configuração em outros contextos e cinematografias.

Ao propor uma semiologia geral da realidade, o autor está pensando no 

real como cinema, como o caos do mundo e algo infinito, já a monta-

gem ou filme como a morte, que organiza esse presente infinito trans-

formando-o em passado, em algo coerente. Dessa forma, Pasolini atua-

liza o que chamou de “subjetiva indireta livre” como uma volta a esse 

caráter onírico e icônico que estaria na essência da realidade, na qual o 

sistema formal fílmico, em sua totalidade, passa a funcionar em função 

da exploração de uma personagem errática.
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Dessa forma, é possível associá-lo as proposições de 

Vsevolod Pudovkin (1985) em relação ao assíncronis-

mo sonoro, em que o autor estabelece a divisão en-

tre um mundo objetivo e outro subjetivo na percep-

ção dos sons no cotidiano. O som, dessa forma, teria 

papel destacado na expressão das subjetividades no 

cinema.

Através dessas observações, é nítida a associação do 

pensamento destes dois teóricos-cineastas e sua pos-

sibilidade de atualização para o cinema contempo-

râneo. De acordo com Aguilar (2008), o Nuevo Cine 

Argentino tem como característica a ambiguidade e 

personagens erráticas que esses filmes se centram. O 

filme “O pântano” (Lucrecia Martel, 2001) torna-se 

um exemplo interessante dessa exploração formal 

da ambientação sonora em função da expressão de 

estados de espírito de personagens erráticas, sendo 

possível sua relação com a “subjetiva indireta livre” e 

uso opaco da ambientação sonora em função desta.

ONTOLOGIA DA IMAGEM CINEMATOGRÁFICA

E CINEMA DE POESIA SEGUNDO PASOLINI

O cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, em seu livro 

de ensaios Empirismo Hereje, explora seu pensamen-

to enquanto crítico literário e suas investigações da 

linguagem, tanto literária como a cinematográfica. 

Nele, Pasolini propõe o que seria uma tendência de 

configuração para o poético, que foi identificada no 

cinema das vanguardas de meados dos anos 1960.

As teorizações de Pasolini (1981) passam por uma 

discussão da própria ontologia da imagem em mo-

vimento. Segundo o autor, a linguagem cinemato-

gráfica se funda sobre um sistema de signos visíveis, 

que ele chama de im-signos, ou seja, a forma de 

percepção da realidade cotidiana e sua linguagem é 

semelhante ao cinema. Com isso, Pasolini identifica 

que, da mesma forma com que lemos as imagens do 

mundo, percebemos as imagens de um filme, enten-

dido pelo autor como a organização/estruturação 

do caos da realidade.
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O cinema, dessa forma, se funda sobre o que o au-

tor caracteriza como uma base irracionalista, pré-

gramatical, ou seja, baseada nos signos visíveis ou: 

“arquétipos de comunicação naturais.” (PASOLINI, 

1981, p.138). Com isso, todos os objetos do mundo 

são significativos no sentido de que podem se tornar 

signos icônicos. Para Pasolini, o cinema enquanto 

reprodução da realidade, carrega consigo a própria 

polissemia contida nos objetos presentes nela. O au-

tor utiliza a definição saussuriana de langue e paro-

le para apontar que o cinema é a realidade, portan-

to, uma língua. Já o filme é uma organização dessa 

língua, sendo a fala: “Em resumo, a realidade (ob-

servada pelo cinema) é um <<conjunto>> cuja estru-

tura é a estrutura de uma linguagem”. (PASOLINI, 

1981,p.213).

A linguagem da ação presente na realidade, expres-

sa através do corpo, dos gestos e da fisicalidade é, 

portanto, cheia de signos dados para a decifração. 

Viver, para Pasolini (1981, p.215), é fazer e ler poesia, 

por essa ambiguidade das coisas do mundo dado a 

ser decifrado: “Que a realidade é uma linguagem, e 

mesmo na vida real, como diálogo pragmático en-

tre nós e as coisas (incluindo o nosso corpo), nunca 

nada é rigidamente monossêmico: pelo contrário, 

quase tudo é enigmático porque potencialmente 

polissémico.”

Pensar o cinema como tendo em sua base essa pré-

gramaticalidade e a semelhança com a imagem 

onírica e da memória faz com que o autor veja o 

cinema como tendo uma capacidade lírica-subje-

tiva. Savernini (2004, p.42) aponta que: “O caráter 

onírico da imagem a caracteriza como um nível de 

'comunicação conosco próprios', essencialmente 

subjetiva, mas mantendo uma tênue 'comunicação 

indireta com os outros', na medida em que emis-

sor e receptor da comunicação possuem o mesmo 

referencial.”
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Pasolini, desta forma, atualiza o conceito literário 

de “discurso indireto livre”, ou seja, o mergulho por 

parte do escritor com a subjetividade dos seus per-

sonagens para o cinema, denominando-o “subjetiva 

indireta livre”. Ao pensar a ontologia da imagem, 

ele destaca a impossibilidade do cinema em reali-

zar essa operação como na linguagem literária, pois 

nesta há um sistema rígido já formado e encerrado 

no dicionário, diferente da iconicidade própria do 

mundo como fonte da qual as imagens no cinema 

se organizam. 

A subjetiva indireta livre seria, portanto, uma orga-

nização por parte de todo o sistema formal fílmico 

a fim de expressar o psicológico de um personagem. 

É, portanto, como uma outra relação em termos de 

estilo, de forma, na qual Pasolini identifica uma pos-

sibilidade de exploração da linguagem cinematográ-

fica que a liberte da narrativa convencional e seja 

uma espécie de volta às origens, em que os elemen-

tos oníricos e bárbaros possam ser explorados.

Estabelece-se, através disso, a diferença entre a sub-

jetiva indireta livre com o recurso da câmera sub-

jetiva, que visa replicar o que a personagem vê em 

determinado momento. Com a subjetiva indireta 

livre, o sistema formal fílmico passa a trabalhar em 

comprometimento com os estados das personagens, 

se articulando em função de narrá-los e também 

expressá-los em um nível pré-racional. Um exemplo 

disso poderia se dar no uso do som de ventanias, mi-

rando ao corpo do espectador, que é convidado a 

partilhar da sensação de “frio” em que determina-

do personagem está imerso. 

A partir disso, Pasolini entende a subjetiva indireta 

livre como a exploração de um estado de alma do-

minante da personagem: “que é o de um protago-

nista doente, anormal, a partir do qual opera uma 

mímesis contínua – que lhe permite uma grande li-

berdade estilística, anómada e provocatória.” (PA-

SOLINI, 1981, p.149). Ou seja, esse estado passa a in-

terferir na organização formal e discursiva do filme 

como forma de reproduzir essa perturbação.
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Essas perturbações da personagem se revelariam na forma, essa “pre-

senca sensivel da técnica” é um procedimento que Savernini (2004) iden-

tifica como comum no cinema de poesia. Essa definição também se en-

contra em Xavier (1993, p.107) ao apontar que a revelação da forma se 

relaciona com o cinema moderno mas, o diferencial que Pasolini encon-

tra é que esse revelar-se da técnica é, na verdade, uma “exigência de 

expressão do mundo interior das personagens (caso de Antonioni, Berto-

lucci), de modo que a dimensão lírico-subjetiva se afirma dentro mesmo 

do processo narrativo.”

Dessa forma, é possível uma associação imediata entre a personagem 

problemática da subjetiva indireta livre com uma tendência identificada 

no Nuevo Cine Argentino por Aguilar (2008), na qual as personagens 

normalmente permanecem imersas em uma abulia, sem apresentarem 

passado ou futuro.

A partir dessas observações, é possível estabelecer uma associação direta 

entre a ontologia da imagem teorizada por Pasolini com as observações 

de Pudovkin (1985) em relação ao som. Com isso, torna-se interessante 

uma atualização de ambos os autores, entendendo o papel do som como 

primordial para uma expressão da subjetividade das personagens erráti-

cas do Nuevo Cine. 
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SOM COMO REPRODUTOR DE SUBJETIVIDADES

Em seu ensaio “Assíncronismo como princípio so-

noro”, de 1928, o cineasta russo Vsevolod Pudovkin 

(1985) identifica um avanço técnico em relação ao 

uso do som, mas um retrocesso em termos de expres-

sividade da linguagem cinematográfica. Segundo ele, 

o som não deve ser usado simplesmente para dar ên-

fase a uma ideia de naturalismo primitivo no cinema, 

mas para aumentar as potencialidades de expressão.

Nesse sentido, o autor propõe que o assíncronis-

mo, ou seja, imagem e som contrapostos em ritmos 

opostos, se aproxima mais da percepção cotidiana. 

Com isso, ele aponta que “o curso das percepções 

do homem são como a edição” (PUDOVKIN, 1985, 

p.87,tradução nossa). O mundo,1dessa forma, pos-

suiria dois tempos, um objetivo e outro subjetivo, 

1   “The course of man's percecptions is like editing, the 
arragement of which can make corresponding variations in 
speed, with sound just as with image.”

o primeiro, relacionado a imagem e, pode-se dizer, 

à sua violência expressiva, já o segundo sendo di-

recionado pela percepção de alguém. Segundo ele, 

o mundo é: “um ritmo inteiro, enquanto o homem 

recebe somente impressões desse mundo através 

de seus olhos e ouvidos e, em uma menor exten-

são através de sua própria pele.” (PUDOVKIN, 1985, 

p.87,tradução nossa)2

Através da associação que Pudovkin faz em relação 

a realidade e linguagem cinematográfica, é possível 

fazer uma breve aproximação da essência de seu 

pensamento com a definição de “im-signos” de Pa-

solini. Para este, o mundo e sua expressão é o fun-

damento da linguagem cinematográfica: “Tenho 

dito várias vezes, e todas elas mal, infelizmente, que 

a realidade tem uma linguagem sua –exactamente, 

uma linguagem (...)” (PASOLINI, 1981, p.195).

2   “The world is a whole rhythm, while man receives only 
partial impressions of this world though his eyes and ears and to 
a lesser extent though his very skin.”
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A concepção de expressividade no cinema, tanto 

para Pudovkin quanto para Pasolini, estaria baseada 

nos mesmos desafios que encontramos ao decifrar 

a realidade na vida cotidiana. Ou seja, os processos 

mentais que utilizamos para pensar o mundo são 

muito parecidos com os que funcionam ao assistir-

mos a um filme, pois, os objetos na tela e no real 

se apresentam “carregados de significados” a serem 

decifrados.

Acrescentando ao raciocínio de Pasolini pode-se 

pensar o som como uma outra estratégia de mon-

tagem subjetiva, uma espécie de guia, como apon-

ta Pudovkin, para revelar significados subterrâneos, 

conteúdos internos e, principalmente, conectar o 

espectador com a personagem a partir de seu ponto 

de escuta, que segue “o curso da percepção do ho-

mem”(PUDOVKIN, 1985, p. 88, tradução nossa) equi-

valente3 ao plano subjetivo:

Será estimado que essa instância, onde o som apre-

senta a parte subjetiva no filme, e a imagem a ob-

jetiva, é somente uma das mais variadas maneiras 

em que o cinema sonoro nos permite construir um 

contraponto, e eu mantenho que somente por tal 

contraponto o naturalismo primitivo pode ser ultra-

passado [...]4

3   “The image may retain the tempo of the world, while 
the sound strip follows the changing rhythm of the course of 
man's perceptions, or vice versa.”

4   “It will be appreciated that this instance, where the 
sound plays the subjective part in the film, and the image the 
objective, is only one of many diverse ways in which the medi-
um of sound film allows us to build a counterpoint, and I main-
tain that only by such counterpoint can primitive naturalism be 
surpassed and the rich deeps od meaning potential in sound 
film creatively handled be discovered and plumbed.”
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Pudovkin escreve de um contexto em que as pesqui-

sas relacionadas a percepção humana em relação ao 

som não eram tão desenvolvidas como nos dias de 

hoje e, por isso, muitas vezes é criticado como ba-

nalizado ou ultrapassado. O próprio5 autor ressalta 

que suas observações em relação ao assíncronismo 

não são proposições teóricas, mas frutos de uma 

observação atenta ao funcionamento do som no 

cotidiano.

5   Essa argumentação se encontra em Michel Chion (2011, 
p.35), que se baseia na ideia de contraponto relacionada a 
uma terminologia da música clássica ocidental, que caracteriza 
a simultaneidade de diferentes vozes seguindo uma linha de 
continuidade. Nesse sentido, o autor argumenta que o termo 
contraponto, fundamentado na dialética frequentemente pro-
posta pelos cineastas russos limitaria o som a uma ideia de cau-
salidade: “eu devia ouvir isso, ora ouço isto”, já que se propõe 
a opor figurativamente imagem e som de acordo com sua fonte 
sonora. Nesse sentido, Chion aponta que o termo contrapon-
to, na realidade, deva ser chamado de harmonia dissonante, já 
que mostra apenas uma discordância pontual entre imagem e 
som. Entende-se que, neste trabalho, não é o objetivo discutir 
as questões terminológicas, já que foca-se principalmente nas 
observações que Pudovkin faz em relação a percepção humana 
e o som como elemento privilegiado para reproduzir subjetivi-
dades e conteúdos subterrâneos.

Propondo um diálogo do cineasta russo com pes-

quisas mais recentes, é possível observar e, de cer-

ta forma confirmar que suas observações se fazem 

presentes na literatura sobre som no cinema, prin-

cipalmente através de uma argumentação que se 

fundamenta na experiência cotidiana como o que 

molda nossa interpretação sonora. Um exemplo dis-

so está em David Sonnenschein (2001) quando fala 

da prosódia, que, de modo geral, é o estudo das 

entonações. De acordo com o autor, a voz tem um 

sentido objetivo verbal e outro subterrâneo, relacio-

nado à subjetividade, a emotividade que as palavras 

carregam. Ele atribui isso à maneira com que nosso 

cérebro, através dos seus dois hemisférios, se desen-

volveu a fim de conseguir identificar esses sentidos 

presentes em uma mesma articulação fonal.
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Ángel Rodriguez (2006), apoiado nos estudos de percepção acústica, ar-

gumenta que o ser humano, através da reiteração de sons em seu am-

biente, adquire uma memória sonora que passa a funcionar como um fil-

tro dos sons que chegam a nossa percepção e aqueles que simplesmente 

ouvimos mas não nos damos conta:

Assim, na memória auditiva, vão se acumulando formas padrão que consti-

tuem um amplo mostruário que orientará nosso modo de escutar, organizar, 

selecionar e interpretar as misturas de sons que provêm do ambiente em que 

estamos. Finalmente, com o uso reiterado desses padrões, o ser humano ten-

derá firmemente a uma percepção categorial, ou seja, a escutar só aquilo que 

procura, ou aquilo que está acostumado a reconhecer, frequentemente che-

gando a ignorar todo o resto. (RODRÍGUEZ, 2006, p.168)

O autor ainda aponta que a maior parte dos sons que nos rodeiam passam 

despercebidos por nós, os que chegam a nossa percepção estão relaciona-

dos a vivência, ao modo com que memorizamos suas características acús-

ticas. Nesse sentido, Rodríguez concorda com a divisão entre dois mundos 

de Pudovkin, entre aquele que abarca todos os ruídos que ouvimos e o 

interno, que se relaciona com a nossa memória auditiva, ou seja, os sons 

não ignorados, que nosso cérebro deixa que cheguem à nossa percepção.



III JORNADA INTERDISCIPLINAR DE SOM E MÚSICA NO AUDIOVISUAL

Dessa forma, os diretores ou diretoras, de acordo 

com Bordwell e Thompson (1985, p.186-187, tradu-

ção nossa)6 utilizam-se dos elementos sonoros atra-

vés de uma seleção, que “pode controlar as escolhas 

da audiência e guiar suas percepções”, sendo um 

elemento importante para estabelecer formas de 

articulação das informações fílmicas, sejam elas con-

cretas ou emocionais. Um som que surge, por exem-

plo, na caixa traseira esquerda, pode fazer com que 

o espectador, sem se dar conta, olhe para o canto 

esquerdo da tela.

Essas noções são absorvidas pela memória auditiva 

do ser humano e que, segundo Rodríguez (2006), o 

audiovisual simula artificialmente as perturbações 

físicas de ambientes que temos contato cotidiana-

mente e, que nosso cérebro é orientado a identificar

6   “Because normal perception is linked to our choices, 
the director's selection of the sounds in a film can control de 
audience's chources and thus guide the audience's perception.”

devido a mecanismos de sobrevivência desenvolvi-

dos ao longo da existência humana. Sonnenschein 

(2006), mesmo não citando diretamente esse campo, 

também dá exemplos de certos padrões universais 

gerados pelos sons, como o uivo de um cão ou lobo 

como gerador de sensação de medo e apreensão, 

barulho constantemente utilizado,7por exemplo, em 

filmes de terror com a finalidade de disparar esses 

mesmos sentimentos.

7   Na literatura sobre som, observa-se uma discussão ter-
minológica constante e uma delas é o conceito de ruído. Rodrí-
guez (2006) por exemplo, argumenta contra esse termo, defi-
nindo que seu surgimento se deu na engenharia para classificar 
algo que impede que a comunicação seja feita de forma efetiva, 
ou como algo que é indesejável. Portanto, determinar o que 
é desejável ou não varia de acordo com cada pessoa e situa-
ção. Associá- lo a ideia geral de efeitos sonoros também propõe 
problemas pois já que a acusmatização é a principal caracte-
rística do audiovisual, não faz sentido associar ruído à fonte, 
por exemplo “ruído de trem”. Entendendo essas problemáticas, 
adota-se nesse texto o termo de Bordwell e Thompson (1985) 
noise, traduzido aqui como barulho ou, de forma mais simples, 
efeito sonoro pelo que considera-se uma facilidade maior de 
interpretação e fluidez do texto.
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Michel Chion (2011, p.88), dessa forma, argumenta 

que as convenções cinematográficas “submergem 

facilmente a nossa experiência própria” e, com isso 

se tornam a nossa referência de real frente ao filme. 

O autor também ressalta que a ideia de representa-

ção da realidade não tem preponderância nesse sen-

tido, já que o espectador estaria mais preocupado 

se determinado som traduz as sensações associadas 

a sua causa para além do que uma preocupação se 

“reproduz o som que faz na realidade o mesmo tipo 

de situação ou de causa” (CHION, 2011, p.89).

O cinema, dessa forma, busca ativar códigos de per-

cepção naturalizados que estão, muitas vezes liga-

dos ao despertar de emoções e identificações com as 

personagens, mas que não são idênticos a realidade. 

Para Rodríguez (2006), essa espécie de mimetismo 

de códigos da realidade é desenvolvido pelo ser hu-

mano desde os seus primórdios e facilita a interpre-

tação e compreensão das obras. Quanto mais próxi-

mo do natural, mais fácil a interpretação:

A linguagem audiovisual é um conjunto sistematizado 

e gramaticalizado de recursos expressivos que foram 

sempre previamente imaginados por um narrador e 

que permitem estimular no público séries organizadas 

de sensações e percepções que se transformarão em 

mensagens concretas e complexas. Isso implica que 

o próprio fundamento dessa linguagem é o conheci-

mento de um sistema de recursos narrativos artificiais 

que permitem imitar, segundo a vontade do narrador, 

muitas das sensações que se produzem no ambiente 

natural do homem. (RODRÍGUEZ, 2006, p. 29)

Com isso, podemos dizer que o cinema utiliza-se des-

ses estímulos naturais, mas criando uma linguagem 

própria, com códigos específicos. Pois, paradoxalmen-

te, são as diferenças e deficiências do cinema em re-

lação a realidade referencial que fazem com que um 

narrador crie uma série de recursos expressivos-narra-

tivos, para suprir, por exemplo, a bidimensionalidade 

da imagem da tela. Rodríguez (2006) aponta que o 

cinema, dessa forma, articularia recursos de percep-

ção naturais com linguagens abstratas e conceituais, 

criando códigos para suprir essas diferenças.



III JORNADA INTERDISCIPLINAR DE SOM E MÚSICA NO AUDIOVISUAL

A possibilidade de gerar sensações que não correspondem ao sentido es-

timulado, por exemplo, ter a sensação de calor (tato) ao ouvir um deter-

minado som constante (audição) se relaciona, segundo Rodriguez (2006) 

com a lógica perceptiva, em que todos os sentidos funcionam ao mesmo 

tempo, pois a percepção humana é complementar e tende a uma coe-

rência global, e é essa complementaridade que:

[…] permite induzir sensações a partir de sentidos que não lhes são próprios. 

Estamos nos referindo à percepção sinestésica. Assim, sabemos que é possível, 

por exemplo, alterar o sentido do equilíbrio por meio da visão de imagens ar-

tificiais que ocupem um ângulo de 180°; fazer com que se sinta frio pela audi-

ção de sons de vento e chuva; ou induzir sensações e estímulos de movimento 

escutando estruturas sonoras rítmicas. (RODRIGUEZ, 2006, p.266)

Chion (2011, p.91) concorda com essa ideia ao pontuar que as nossas ex-

periências sensoriais são “bolas de sensações aglomeradas”. A realidade e 

o cinema não chegam através dos sentidos separadamente. Na experiên-

cia cotidiana, por exemplo, ouvimos uma rajada de vento e sentimos, ao 

mesmo tempo na pele, o frio e, o que esses autores argumentam é que 

essas experiências sensoriais criam memórias que são ativadas através da 

imagem e do som no cinema.
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O autor também estabelece a distinção entre sons 

empáticos e anempáticos, os primeiros partilham e 

se caracterizam através dos sentimentos dos perso-

nagens, já o segundo é indiferente ao acontecimen-

to. De acordo com o autor, o som é “mais do que a 

imagem, um meio insidioso de manipulação afetiva e 

semântica” (CHION,2011, p.33) e isso se deve ao seu 

caráter fragmentário de atuar sobre a audiência, sem 

que seja percebido diretamente. Através disso, divide 

o fluxo sonoro entre interno e externo, o último res-

ponsável por definir o ambiente e as ações, externo 

aos acontecimentos, já o primeiro parece sair da lógi-

ca das próprias personagens, respondendo aos seus 

“afetos e das suas sensações” (CHION, 2011, p.43).

Pode-se falar, através disso, de uma possibilidade de 

construção de atmosferas emocionais que amplifi-

cam as possibilidades da atuação da subjetiva indire-

ta livre ao estarem ligadas a personagem. Segundo 

Rodríguez, esse tipo de criação impõe dificuldades 

para o realizador pois, por exemplo, ao sentirmos 

solidão, ouvimos sons concretos e, portanto, no ci-

nema, um aspecto para recriar sensações mais abs-

tratas também estaria ligado à metáfora:

A construção de atmosferas emocionais é outro 

exemplo clássico da narração audiovisual em que o 

papel do áudio tem uma grande importância e em 

que a aplicação adequada da acústica traria um in-

cremento fundamental. Os estados emocionais es-

tão associados aos sons com a mesma força que aos 

odores, e dispor do instrumental adequado para re-

conhecer a forma desses sons é ter a nosso alcance 

a chave das emoções e sensações a eles associadas. 

(RODRÍGUEZ, 2006, p.51)
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Nesse sentido, é possível entender o som como um 

elemento formal fílmico que tem fortes possibilida-

des de diálogo com a personagem poética como de-

finida por Pasolini (1981). Com isso, ao se identificar 

o som como um elemento estilístico preponderante 

na obra da cineasta Lucrecia Martel, torna-se impor-

tante levá-lo em consideração para entender a apro-

ximação de sua estética com o cinema de poesia.

A POÉTICA SONORA DO PÂNTANO

Assim como muitas obras do cinema de poesia que 

buscam a ambiguidade narrativa, descrever “O pân-

tano” em uma sinopse torna-se difícil sem que se 

acrescente a própria interpretação, completando as 

aberturas ou “zonas de indeterminação” que o fil-

me deixa para o espectador. A partir disso, é possí-

vel determinar que, de modo geral, a narrativa cen-

tra-se em uma família reunida após o acidente que 

acontece com Mecha (Graciela Borges), a matriarca 

que, quando bêbada, cai sobre cacos de vidro e pre-

cisa levar pontos. Nesse sentido, o tempo da narra-

tiva decorre do acidente na sequência de abertura 

do filme até a cicatrização dos pontos de Mecha nas 

últimas cenas, não tendo como propósito estabele-

cer uma temporalidade muito precisa.
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A sequência inicial do filme torna-se importante, 

pois se observa que logo nos dois primeiros minu-

tos, Martel apresenta ao espectador o tipo de rela-

ção que esse terá com a obra. Utilizando a metá-

fora de que todo filme propõe a aceitação de uma 

regra de jogo, proposta por Chion (2011), é possí-

vel dizer que são nesses primeiros momentos que 

as regras são colocadas de como o fruir do filme se 

desenrolará.

Logo nos créditos iniciais que aparecem sobre um 

fundo negro, ouve-se o barulho de insetos, pássaros 

e pontualmente mosquitos que zombem na caixa 

esquerda. O fundo negro é importante pois dire-

ciona a atenção para o som, sendo esse elemento 

o primeiro que faz o contato do espectador com o 

universo fílmico, dando pistas, inclusive de que ouvir 

o filme pode ser, em determinados momentos, mais 

importante do que ver.

O som corresponde à ambiência que se vê em segui-

da: tem-se o fade in em que vê-se a imagem de uma 

paisagem com um coqueiro contra o sol ao mesmo 

tempo que o som toma força e a ambientação de 

mata com cigarras, mosquitos, insetos variados é 

criada de forma hiper-realista. Essa característica é 

comum aos filmes de Martel e que, nesse momento 

tem função sinestésica, pois visa atingir a memória 

auditiva e percepcional ao associar o coqueiro, o sol 

e os mosquitos que tipicamente se manifestam no 

verão latino e também a paleta de cores quentes do 

filme.
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A ambientação sonora, nesse sentido, tem papel im-

portante para engajar o espectador em “sentir” o 

mesmo calor que as personagens constantemente 

reclamam e torna-se um elemento preponderante 

para inseri-lo sensorialmente na obra. De acordo 

com Sonnenschein (2001), a percepção humana ten-

de a se adaptar a estímulos e se acostumar, deixan-

do de percebê-los como atuantes. Pode-se então ar-

gumentar que a sonorização de “O pântano” não 

faz com que o espectador se acostume com o “calor” 

dos sons, já que a ambientação constantemente se 

contrasta, diminui e aumenta sua amplitude, o que 

segundo o autor, o espectador é levado a perceber 

pois: “nossa fisiologia é feita para notar contras-

tes.” (SONNENSCHEIN, 2001,p.788) O contraste da 

ambientação sonora intensa constantemente reali-

zada pelo filme também é responsável pela geração 

de tensão. Segundo Rodríguez (2006), a variação é 

responsável por manter o espectador em alerta pois 

evita que a percepção relaxe.

8   “Our physiology is wired to perceive contrast. We only 
notice heartbeat, digestive system, or breathing when it is in 
contrast to the normal rhythm.”

As primeiras imagens são interrompidas pela con-

tinuidade dos créditos que, ao surgirem, criam o 

contraste sonoro que diminui sua amplificação para 

dar lugar ao efeito sonoro grave, baixo (low) tipica-

mente utilizado em filmes de horror e que aparece-

rá em momentos pontuais pelo resto da narrativa, 

visando enfatizar uma certa tensão. Nesse sentido, 

o filme está utilizando do arcabouço convencional 

do espectador através da ambientação misteriosa 

e de suspense que em breve será constantemente 

frustrada, mas tem papel de acionar a atenção, a 

suspensão de que algo acontecerá.

Além de criar cenas que se interrompem no clímax, 

deixando o espectador em suspenso e frustrado ao 

aguardar a resolução que nunca acontece, Martel 

também subverte a escuta causal logo na primeira 

imagem do filme. O som tem como característica a 

ambiguidade em oposição à violência expressiva da 

imagem e, através disso, a cineasta brinca com o sig-

nificado do barulho que vem do matagal, que pode 

ser de trovoada, assim como de tiros dos garotos 

que aparecem caçando.
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Mecha é a primeira personagem a ser apresentada e, 

como recurso comum no decorrer do filme, aparece 

de forma fragmentada: apenas sua mão que colo-

ca gelo na taça de vinho; ela a sacode e o barulho 

hiper-realista produzido pelo gelo se debatendo so-

bre o vidro é o que também a identificará por todo 

o filme. Em momentos em que ela não aparece em 

quadro, ouve-se somente esse som, responsável pela 

presença acústica da personagem.

Nessa mesma sequência, pessoas estão deitadas à 

beira da piscina e são apresentadas primeiramente 

como fragmentos de corpos em close, que arrastam 

as cadeiras enferrujadas ao seu redor. A ambienta-

ção sonora da mata fechada permanece com a mes-

ma amplificação e se mistura ao arrastar das cadei-

ras, subvertendo a ideia tradicional de ambientação 

sonora que visa a mixagem dos sons de forma que 

fiquem harmônicos e não bagunçados. 

O filme explora o fluxo cotidiano entre duas fa-

mílias, mas toma como central três personagens: 

Momi (Sofia Bertolotto), Mecha e Luchi (Sebastián 

Montagna). O que as diferencia dos outros é o fato 

de estarem submersas em um certo sentimento in-

determinado, que pode ser de apreensão e medo 

que transparecem desde sua primeira aparição e 

são reiterados constantemente pela estrutura do 

filme e que, de certa forma, traduz-se no diálogo 

que Lucrecia cria com o cinema de horror. A apreen-

são e o medo de que algo ruim aconteça passa para 

esse suspense que é ativado através da convenção 

cinematográfica.
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Momi é uma adolescente de quinze anos que é apresentada deitada na 

cama de Isabel (Andrea López), que depois percebe-se que é a emprega-

da da casa, constantemente maltratada por Mecha, sempre ameaçando 

de mandar a garota embora, deixando a filha apreensiva. Momi cochi-

cha ao ombro de Isabel que dorme, agradecendo a Deus repetidamente: 

“Obrigada por me dar Isabel, obrigada por me dar Isabel”. Sua apreensão 

é verbalizada logo na segunda cena quando fala a Vero que não quer 

estar com mais ninguém a não ser com Isabel. Durante toda a narrativa 

Momi seguirá Isabel, que não corresponde aos sentimentos da garota.

Luchi, filho de Tali aparece pela primeira vez brincando com uma lebre 

morta na sua casa em La ciénaga. Logo nos primeiros segundos de apari-

ção do garoto, o latido do cachorro do vizinho irrompe, assustando-o. O 

medo do cachorro se traduz verbalmente durante o filme, já que o ga-

roto acredita que é uma rata-africana da história de terror contada por 

Vero à beira da piscina. Formalmente, o filme assume a subjetividade 

do garoto em várias cenas, quando o barulho do latido tem amplitude 

muito alta em comparação aos outros sons, visando enfatizar o ponto de 

escuta de Luchi.
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Já Mecha, apresentada bêbada, estado que perdu-

rará durante todo o filme, teme ficar como a mãe, 

que, segundo Tali e Momi, deitou-se na cama e não 

se levantou por vinte anos, até morrer. Mecha nega 

verbalmente que acabará assim, mas o filme dá indí-

cios de um certo fatalismo, pois ela sempre se apre-

senta na sua cama no quarto escuro. A claridade do 

mundo exterior parece incomodá-la, já que sempre 

está com óculos escuros e fecha as cortinas dos ou-

tros cômodos nos raros momentos em que sai da 

cama para pegar gelo para seu copo de vinho.

Essa espécie de medo ou apreensão é o que une es-

sas três personagens que são frequentemente en-

quadradas de forma isolada em relação as outras, 

além de serem raras as cenas em que uma das três 

não esteja presente na ação. O fluxo criado pelo fil-

me imita a vida, já que o que se sabe diretamente 

das personagens, de suas identidades é o que elas 

verbalizam, de resto, o espectador é convidado a 

decifrar seu mundo interior e seus dilemas através 

de indícios que a narrativa sugere, de seus gestos e 

atos. Isso também acontece em relação aos laços fa-

miliares, que só se explicitam completamente quase 

ao final do filme, pois as personagens não chamam 

umas as outras pelo laço parentesco, caso de Momi, 

que chama o pai de “Gregório”, deixando o espec-

tador, em um primeiro momento, desvendar as re-

lações que uns tem com os outros através de outros 

artifícios que não o verbal.
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Há, desse modo, uma tentativa de recriar a polisse-

mia da realidade, a qual Pasolini (1981) caracteriza 

como icônica. As personagens, por não produzirem 

indícios verbais de seus sentimentos e desejos, são 

dadas a decifrar, assim como na realidade, em que 

as pessoas se apresentam como signos icônicos de si 

mesmas.

O passado e o futuro das personagens estão aber-

tos à interpretação do espectador, pois em raros 

momentos há a informação de algum fato anterior 

ou desejos posteriores. Há uma imersão no fluxo do 

presente, o que faz com que pareçam impotentes 

para alterar qualquer coisa sobre a sua vida, quase 

aprisionadas em suas circunstâncias, que pouco se 

modificam ao decorrer desse presente.

O filme, nesse sentido se aproxima do cinema de 

poesia de Pasolini, já que explora três subjetividades 

que seguem rumos e objetos de apreensão diferentes, 

mas se relacionam pois compartilham do mesmo es-

tado que se unifica no estilo do filme. Em “O pânta-

no”, portanto, se expressam estados na própria cons-

trução cenográfica e na coreografia das personagens, 

vê-se o mundo, através de sua apreensão. Por isso, os 

ambientes são decaídos, enferrujados, com luzes que 

piscam com mal contato e da escuridão frequente.

Com Luchi, além do som reiterativo do cachorro la-

tindo, seja em sua casa ou na fazenda, a imagem for-

nece pistas para que, ao final, quando o garoto caia 

da escada ao tentar ver o cachorro do vizinho, o es-

pectador seja guiado a inferir que o garoto morreu. 

A palavra morte não é mencionada, apenas os outros 

personagens ficam atordoados com o outro acidente, 

mas não se sabe o que exatamente aconteceu com o 

garoto. Essa antecipação se dá de forma sutil quando 

Luchi fica na mira dos garotos que caçam e, principal-

mente, através de sua imagem caído no chão após ser 

“morto” pela irmã em uma brincadeira.
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Diferente da câmera subjetiva (elemento raro na 

obra), o close é utilizado recorrentemente no filme 

em conjunto com a amplificação sonora para situar 

o espectador no ponto de vista das personagens. É 

o que acontece quando Momi tira os cacos de vidro 

presos nas feridas de Mecha, momento em que a câ-

mera se aproxima do rosto da garota e ouve-se o 

som da carne da mãe em primeiro plano, sobrepos-

to aos outros. O mesmo também se dá com Luchi ao 

olhar para o muro que o separa do cão, momento 

em que o latido torna-se muito amplificado, junto 

ao close de seu rosto assustado. Em ambas as cenas, 

o ponto de escuta é o estado das personagens e, 

portanto, o espectador compartilha da sua maneira 

perceber o mundo naquele momento.

O ponto de escuta é importante pois situa o espec-

tador nas subjetividades e, com isso a música no fil-

me só acontece de forma diegética, ou seja, não há 

trilha musical e toda a música vem de algum apare-

lho em cena. Segundo Sonnenschein (2001), a mú-

sica como elemento sonoro tem papel importante 

para abaixar as defesas dos espectadores, iniciando-

-os em um mundo fantasioso ou que a lógica e o 

controle escapam, a música é responsável por inse-

ri-los na ilusão. Através disso, pode-se suspeitar que 

a ausência de música seja responsável pelo modo 

com que o filme quer que sua fruição seja feita, sem 

que o espectador se insira na obra enquanto iden-

tificação, mas como um modo de tensão constante, 

suscitando o tempo inteiro sua percepção desperta 

para a forma e não absorta totalmente no universo 

filmico.
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Apenas três vezes ouve-se música e sempre de forma diegética. A primei-

ra vez que esse elemento se apresenta é de forma contraposta à ação, 

oposição essa que visa gerar comicidade, já que acontece quando Momi 

sai com o carro para estacioná-lo a frente de Mecha, que espera ser so-

corrida nas primeiras sequências do filme. O rádio do carro parece estar 

emperrado e Momi atropela as hortênsias do jardim que, junto com a 

música animada torna-se oposta à situação tensa do “resgate” de Mecha.

Entendemos aqui, os modos com que Lucrecia Martel utiliza da articula-

ção formal sonora para criar essa abertura e expressão subjetiva das per-

sonagens, rompendo com os esquemas fixos ao mesmo tempo que se uti-

liza das convenções narrativas já estabelecidas. Nesse sentido, foi possível 

identificar as passagens dos estados das três personagens poéticas para a 

forma do filme, que busca o espectador como co-criador da obra, através 

das zonas de indeterminação que são criadas para serem preenchidas.

O filme acaba após a morte de Luchi e a câmera abandona as persona-

gens, que procuram seguir seu fluxo na vivência pós-sala comentada por 

Barrenha (2011), pois a obra se encerra de forma aberta, como se fosse 

interrompida, sem que se saiba o que exatamente vai acontecer naquele 

universo.
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CONCLUSÃO

A partir da aproximação entre as proposições ontoló-

gicas do cinema de Pasolini (1981) e Pudovkin (1985), 

estabeleceu-se uma atualização do pensamento des-

ses autores com pesquisas mais recentes sobre as po-

tencialidades sonoras de expressão da subjetividade. 

Nesse sentido, foi possível identificar a presença do 

conceito de subjetiva indireta livre no Nuevo Cine 

Argentino, principalmente através do uso preponde-

rante do som como recurso expressivo. Através disso, 

também abre-se a possibilidade de entender as per-

manências de um cinema de poesia (teorizado nos 

anos 1960) para o cinema contemporâneo. 
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A trilha musical do filme Gravidade (2013):
legado clássico e questões sobre inaudibilidade

resumo

Este trabalho pretende demonstrar de que maneira se faz necessário 

combinar paradigmas teóricos de Claudia Gorbman e de Anahid 

Kassabian para uma análise adequada do funcionamento da música 

no filme Gravidade. Gorbman oferece suportes teóricos que permitem 

observar em Gravidade a persistência de um legado do cinema clássico 

hollywoodiano quanto às estratégias de sua música.

Entretanto, particularidades do enredo modificam a natureza e o lugar 

da música na estrutura do filme, problematizando principalmente a 

questão da “inaudibilidade” da música extra-diegética e oferecendo 

um material sonoro que requer, para seu melhor entendimento, as 

perspectivas teóricas de Anahid Kassabian.
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Os paradigmas propostos por Claudia Gorbman em seu livro Unheard 

Melodies, investigam diversas práticas musicais desenvolvidas no cinema 

clássico hollywoodiano dos anos 30 e 40. A partir das ideias da autora, é 

possível identificar essas estratégias na trilha musical do filme Gravida-

de (Gravity, 2013) – assim como em outros incontáveis filmes contempo-

râneos – e observar a persistência de um legado da linguagem clássica. 

Entretanto, o enredo de Gravidade em particular abre espaço para que 

a música desfrute de grande liberdade formal e estética. Percebe-se, por 

exemplo, sua relação intensa com os outros sons do filme (diálogos, ruí-

dos, etc.) no sentido em que o próprio material sonoro dissolve as tradi-

cionais categorias analíticas que os separam, além de também ficarem 

nubladas as fronteiras entre as dimensões diegética e extra-diegética. 

Sem dúvida, esta estruturação sonora peculiar deriva principalmente da 

ausência de meio de propagação do som no espaço sideral – premissa 

que a narrativa se propõe a respeitar e que traz fortes consequências ao 

som do filme.
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Pretendo demonstrar de que maneira, nesse ponto, 

torna-se problemática a noção de inaudibilidade 

da música extra-diegética proposta por Gorbman 

e como faz-se oportuna a perspectiva teórica de 

Anahid Kassabian, que se posiciona criticamente em 

relação a Claudia Gorbman. Kassabian oferece para-

digmas teóricos que complementam os de Gorbman 

ao considerar a recepção dos espectadores, possibili-

tando olhares interessantes sobre as peculiaridades 

da música do filme Gravidade e uma melhor com-

preensão de seus efeitos.

A narrativa do filme, colocada aqui de maneira ex-

tremamente resumida, acompanha a personagem 

da Doutora Ryan Stone (Sandra Bullock), médica 

convidada pela NASA para instalar no telescópio 

Hubble um software de sua autoria. No momento 

em que este procedimento acontece no espaço, du-

rante uma manutenção de rotina no telescópio, a 

equipe de astronautas, liderada pelo tenente Mat-

thew Kowalski (George Clooney), é surpreendida 

por destroços de um satélite russo que explodiu ge-

rando uma reação em cadeia e atingindo diversas 

estruturas na órbita da Terra. O ônibus espacial da 

missão é destruído nesse acidente e Stone e Kowal-

ski são os únicos sobreviventes. Com oxigênio e ou-

tros recursos esgotando-se lentamente e sem meio 

de transporte, os protagonistas passam a vagar pelo 

espaço procurando uma maneira de voltar à Terra.
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Antes de explorar mais a fundo os elementos que 

compõe a trilha musical e seu funcionamento junto 

à narrativa, é importante ressaltar alguns princípios 

que regem o desenho de som do filme. Trata-se de 

uma estória que não apenas se passa fora da órbita 

da Terra, mas que coloca os personagens em situa-

ções de isolamento quase completo, flutuando pelo 

espaço apenas com seus trajes de astronauta. O fil-

me se inicia com letreiros compostos por letras bran-

cas em fundo preto trazendo algumas informações 

sobre esse cenário de deriva espacial: “600 km aci-

ma do planeta Terra a temperatura varia entre 126° 

e -100° Celsius. Não há propagação do som. Não há 

pressão atmosférica. Não há oxigênio. A vida no es-

paço é impossível”. Sem oxigênio ou qualquer outro 

meio de propagação, ondas sonoras não podem ser 

transmitidas. Essa questão está colocada a qualquer 

filme que contenha cenas que se passam no espaço, 

pois a construção sonora da narrativa pode escolher 

entre diferentes tipos de abordagem. Gravidade as-

sume a premissa de uma representação supostamen-

te realista das condições de vida humana no espaço 

e isso se dá de várias formas.

Em primeiro lugar, a sequência inicial do filme mos-

tra de maneira bastante didática como funciona 

a transmissão sonora através do contato físico. O 

sound designer Glenn Freemantle e o mixador Skip 

Lievsay chegaram a entrar em contato com a NASA 

para compreender como são as sensações acústicas 

de alguém que flutua no espaço e descobriram que 

astronautas em órbita de fato ouvem as vibrações 

e impactos de um objeto desde que estejam em 

contato com ele. Assim, utilizando microfones sub-

-aquáticos, microfones de contato e outros equipa-

mentos similares, a equipe de foley de Gravidade 

criou todos os sons diegéticos das ferramentas ma-

nipuladas pelos personagens e também das estrutu-

ras em que eles se apoiam (BISHOP, 2013). Por serem 

vibrações de contato em vez ondas trafegando no 

ar, esses sons são abafados, mas a riqueza de deta-

lhes nos permite perceber a substância material dos 

objetos, suas partes móveis, se são motorizados e 

outras características físicas.
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Os diálogos, por sua vez, acontecem quase sempre por radiocomunica-

ção. Ouvimos as conversas entre a equipe de astronautas, o ônibus espa-

cial, a Estação Espacial Internacional e a equipe de técnicos em Houston, 

no Texas. Estas camadas de falas (algumas em evidência, outras mais ao 

fundo) contam com algumas gravações reais de profissionais da NASA e 

possuem o vocabulário e o timbre específicos das conversas de rotina, o 

que adiciona mais um elemento de realismo ao som do filme1. Junto com 

isso, os editores de som apelidaram de Futz o timbre que criaram para 

simular as distorções ocasionadas pela comunicação por rádio. Segun-

do eles, há um controle dramático da quantidade de Futz nas falas, no 

sentido em que um som mais limpo gera uma aproximação maior com 

os personagens. Tanto esses diálogos, quanto demais sons diegéticos de 

certa forma quebram um padrão de mixagem do cinema ao circularem 

livremente pelo sistema surround de acordo com a posição espacial da 

fonte sonora, não importando se são falas relevantes ou ruídos mais su-

tis. Assim, a sensação de flutuação no espaço ganha uma dimensão que 

também caminha no sentido do realismo.

1  Michel Chion define isso como sons on-the-air (CHION, 1994), aqueles sons transmi-
tidos eletronicamente, seja por rádio, telefone ou televisão, ou seja, sons que não estão 
sujeitos a propagação por meios naturais. Por serem ouvidos tanto pelos personagens 
quanto pelos espectadores, estes sons acabam ocupando um lugar indefinido entre die-
gese e extra-diegese.
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Por fim, o conceito de sons internos elaborado por 

Michel Chion explica outros elementos sonoros pre-

sentes no filme, ao mesmo tempo em que serve 

para sintetizar um princípio fundamental que rege 

o desenho de som.

É um som que, embora situado no ato presente, cor-

responde ao interior físico e mental de um persona-

gem. Isso inclui sons fisiológicos de respiração, gemi-

dos ou batidas do coração, que podem ser chamados 

de internos objetivos. Nessa categoria de sons inter-

nos também estão vozes mentais, memórias e afins, 

chamados de sons internos subjetivos. (CHION, 1994).

Em suma, a principal estratégia adotada aqui é fazer 

com que o espectador ouça aquilo que os persona-

gens supostamente estão ouvindo.

O resultado da combinação de todos esses recursos 

sonoros é – ao contrário do que se possa imaginar 

num primeiro momento – uma banda sonora bas-

tante densa. Os momentos de silêncio absoluto são 

raros pois, mesmo respeitando o fenômeno da au-

sência de propagação sonora, Gravidade encontrou 

diversos caminhos alternativos para que sons diegé-

ticos (e internos) pudessem marcar presença no fil-

me e exercer suas respectivas funções dramáticas e 

narrativas. Não obstante, é em meio a essa riqueza 

sonora que a música do filme encontra espaço para 

se desenvolver.
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Como dito anteriormente, Claudia Gorbman pos-

sui um extenso trabalho de investigação acerca do 

funcionamento formal e narrativo da música nos fil-

mes do cinema clássico hollywoodiano. Em seu livro 

Unheard Melodies, um dos pilares teóricos dos estu-

dos de música fílmica, a autora examina explicações 

estéticas, históricas, psicanalíticas e tecnológicas 

para entender o desenvolvimento da música não-

diegética nesse cinema narrativo. Para Gorbman, o 

uso do termo cinema clássico significa “entender 

esse cinema como uma instituição e uma classe de 

textos que essa instituição produz”. Ela argumenta 

que não existe um filme modelo, mas um “conjunto 

de convenções, de opções cuja combinação e recom-

binação constituem um campo discursivo facilmente 

identificável” (GORBMAN, 1987, p. 70) Nesse senti-

do, é importante enfatizar que o objeto de estudo 

abordado em Unheard Melodies diz respeito exclu-

sivamente àqueles filmes produzidos no período de 

aproximadamente 25 anos que giram em torno das 

décadas de 1930 e 1940. A compreensão acerca des-

se corpus específico justifica a utilização dessas teo-

rias na análise de um filme do ano de 2013: estamos 

procurando justamente identificar quais práticas 

musicais a linguagem clássica deixou como um lega-

do para filmes mais contemporâneos.

De maneira descritiva, Gorbman estabelece 7 prin-

cípios de composição, edição e mixagem que expli-

cam o funcionamento da música na narrativa clássi-

ca. São eles (1) invisibilidade, (2) inaudibilidade, (3) 

significante de emoção, (4) pistas narrativas, (5) con-

tinuidade, (6) unidade e, por último, (7) a possibili-

dade de uma música ferir algum desses princípios se 

for em nome dos outros. Uma vez que não há hie-

rarquia entre esses princípios, podemos examiná-los 

fora da ordem em que foram enumerados afim de 

manter a linha de raciocínio desta análise.
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Três dos sete princípios são facilmente identificáveis. 

O de número 1, chamado por Gorbman de invisibili-

dade, coloca que “o aparato técnico da música não-

diegética não deve ser visível” (GORBMAN, 1987, p. 

23). Instrumentos musicais, microfones e quaisquer 

outras ferramentas utilizadas na produção da trilha 

musical não aparecem na realidade diegética2. O 

princípio de número 5 é o da continuidade: “a mú-

sica oferece continuidade formal e narrativa – entre 

planos, nas transições entre sequências, preenchendo 

‘lacunas’” (ibid.). Considerando-se o caráter ilusionista 

do cinema hollywoodiano, a música cumpre um pa-

pel importante ao conferir continuidade auxiliando 

no mascaramento da montagem e de outros disposi-

tivos. Gravidade possui uma estória que se desenrola 

2  O termo invisibilidade também possui um sentido metafóri-
co pois diz respeito ao apagamento de qualquer rastro deixado 
pelos aparatos cinematográficos, o que inclui rastros sonoros. 
Um exemplo disso são os procedimentos de mixagem que pro-
curam remover a sensação de proximidade e o excesso de graves 
que os microfones de lapela normalmente têm. A ideia, nesse 
caso, é omitir a presença do microfone não apenas visualmente, 
mas também sonoramente.

em um tempo não muito maior do que a própria du-

ração real do filme. Um total de 4 elipses temporais 

é o suficiente para abreviar ações que supomos ter 

durado mais tempo do que o que é exibido na tela. 

Por outro lado, há também momentos onde cortes 

secos poderiam dar a ideia de saltos cronológicos não 

fosse pela presença da música imprimindo continui-

dade temporal à cena. São dois efeitos de montagem 

convencionados pelo cinema clássico e que sem dú-

vida dependem da participação fundamental da tri-

lha musical. Já o princípio de número 6, da unidade, 

consiste em que “através da repetição e variação do 

material musical e instrumentação, a música auxilia 

na construção de uma unidade formal e narrativa” 

(ibid.). As características estéticas gerais da música de 

Gravidade (sonoridades, timbres, o equilíbrio entre 

diferentes estilos, a mistura entre instrumentos mu-

sicais convencionais e ruídos) permeiam o filme todo, 

conferindo unidade não apenas à composição, mas a 

toda a obra, em acordo com a unidade estética tam-

bém presente na fotografia, nos enquadramentos, 

na montagem e etc.
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Entender o funcionamento dos princípios 3 e 4, re-

quer uma breve descrição de algumas cenas, dada a 

profundidade dramática de seus efeitos e o fato de 

que não raramente ambos se misturam para cons-

truir esses efeitos.

O terceiro princípio é o da emoção: “a trilha mu-

sical pode estabelecer climas específicos e enfatizar 

emoções particulares sugeridas na narrativa, mas 

antes de tudo é um significante de emoção por si 

só” (ibid.). Gorbman explica que a música traz uma 

“dimensão emocional, irracional, romântica ou in-

tuitiva necessária” aos elementos objetivos de um 

filme – imagem, diálogos, efeitos sonoros (ibid., p. 

79). Quando Stone e Kowalski flutuam em direção 

à Estação Espacial Internacional (EEI), Kowalski, 

tentando tranquilizar Stone, conversa calmamente 

perguntando sobre a vida pessoal dela. Stone, de-

solada e já ficando sem oxigênio acaba revelando 

que tinha uma filha que faleceu ainda pequena. A 

música coloca as emoções de Stone em evidência. 

É uma das cenas onde a música mais se aproxima, 

em termos de sonoridade, do modelo orquestral co-

mumente utilizado no cinema clássico e que utiliza 

o vocabulário do romantismo para resolver questões 

dramáticas articulando as vozes, as harmonias, e 

com timbres puros isentos de ruidagem. Esse aspec-

to melodramático consegue humanizar a situação e 

nos aproximar do íntimo da personagem. Logo na 

cena seguinte, ao chegarem na EEI, Kowalski per-

cebe que ela também foi atingida pelos destroços 

e talvez não sirva para levá-los de volta à Terra. A 

música então se utiliza de seus timbres e texturas 

mais sombrios para antecipar o sentimento de preo-

cupação de Kowalski com a situação e evolui para 

uma forma bastante volumosa e agressiva, com per-

cussões fortes e graves e muitos ruídos no momento 

em que os dois astronautas se lançam violentamen-

te em direção à Estação tentando agarrá-la – um 

dos momentos de ação mais intensa do filme.
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A descrição destas duas cenas serve para exemplificar como a música tra-

balha para articular emoções na narrativa, mas foram escolhidas porque 

também servem ao entendimento do princípio 4, chamado de pistas nar-

rativas, que diz respeito ao poder que a música tem de dar “pistas refe-

renciais e narrativas, indicando pontos-de-vista, fornecendo demarcações 

formais e estabelecendo situações e personagens” (GORBMAN, 1987, p. 

73). Gorbman separa essas pistas em duas categorias diferentes. Uma de-

las trata das pistas conotativas, as quais “ancoram” a imagem em signi-

ficado, como acontece nas cenas descritas anteriormente. Estas possuem 

muitas semelhanças visuais entre si: há planos abertos que nos mostram 

o planeta Terra ao fundo com toda sua grandeza ocupando boa parte 

do quadro. Vemos os personagens flutuando no espaço – pequenos em 

comparação à vastidão do ambiente. O isolamento, a ausência de oxigê-

nio e gravidade e o silêncio são elementos centrais na narrativa e podem 

ser interpretados ora como fator de paz interior e contemplação, ora 

como hostis, ameaçadores e mortais. O que canaliza as diferentes leitu-

ras que fazemos dessas imagens tão semelhantes, portanto, é a compo-

sição musical de cada cena, assim como o visual direciona as significa-

ções emotivas da música, consistindo no que Claudia Gorbman chama de 

implicação mútua – em oposição à ideia de que a música simplesmente 

“complementa” ou “contradiz” um significado que seria carregado exclu-

sivamente pela imagem.
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Gravidade também possui uma grande quantida-

de de stingers, uma pista narrativa que consiste em 

um ataque forte afim de impressionar o espectador 

quando algum evento narrativo necessita causar 

impacto. Quando a Dra. Stone se espanta ao ver os 

corpos congelados no ônibus espacial, ouvimos um 

ataque de sopros e de texturas eletrônicas. O espec-

tador toma o mesmo susto que Stone levou.

A outra categoria de pistas narrativas diz respeito a 

demarcações narrativas para orientar o espectador 

no discurso do filme como, por exemplo, no estabe-

lecimento de pontos de vista, enfatizando a subje-

tividade de um personagem em particular. É o que 

acontece quando Stone fala sobre sua filha. A mú-

sica dá ao espectador acesso às emoções, opiniões 

ou pensamentos dos personagens em cada situação. 

Essa categoria de demarcações narrativas também 

discorre sobre as funções cumpridas pela música 

inicial e pela música final de um filme. No cinema 

clássico a música dos créditos iniciais pode indicar o 

gênero do filme e introduzir uma atmosfera geral 

da narrativa. É difícil definir um gênero para Gravi-

dade nos moldes do mercado de distribuição, mas 

a atmosfera da narrativa se estabelece: os letrei-

ros do início são acompanhados por um música de 

abertura que nos introduz às sonoridades ruidosas 

do filme mescladas com instrumentos musicais, com 

timbres agressivos e num crescendo forte que termi-

na abruptamente (um stinger também pode ser cau-

sado pelo silêncio brusco). Mais uma vez, é a música 

que conduz nossa leitura sugerindo o caráter amea-

çador da situação geral da narrativa e, mais impor-

tante, dando início à estória: “músicas de abertura 

sinalizam que a estória está para começar, incitam-

nos a acomodarmo-nos nos assentos, parar de con-

versar com colegas espectadores e deslizar em seu 

imaginário” (GORBMAN, 1987, p. 82). Gorbman adi-

ciona que a música inicial pode estabelecer “um ou 

mais temas a serem ouvidos depois no acompanha-

mento da estória; a peculiaridade da melodia pode 

orientar até o ouvinte não-músico nesta função, es-

tabelecendo expectativas para os eventos narrativos 

a seguir” (ibid.).
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Gravidade não possui temas construídos da maneira 

mais comum do cinema clássico, ou seja, com me-

lodias marcantes associadas a um personagem ou 

evento, mas a sonoridade geral da trilha dá pistas 

narrativas acerca das situações, indicando se são in-

timistas, ameaçadoras, melancólicas, etc.

Um tema é definido como qualquer música – melo-

dia, fragmento melódico ou progressão harmônica – 

ouvida mais de uma vez durante o curso de um filme. 

[...] um tema pode ser extremamente econômico: 

uma vez absorvida a associação diegética da primei-

ra ocorrência, a repetição pode remeter substancial-

mente ao contexto do filme (GORBMAN, 1987, p. 26).

Um bom exemplo disso são os destroços dos saté-

lites, que são acompanhados de música semelhan-

te àquela da abertura do filme na primeira vez que 

atingem o telescópio Hubble e a equipe de astro-

nautas. Posteriormente, a cada vez que dão a volta 

na órbita da Terra e encontram novamente a prota-

gonista, os mesmos eventos musicais aparecem.

Por fim, a música de encerramento de Gravidade 

já não possui distorções ou timbres agressivos. As 

cordas podem ser ouvidas de forma límpida e en-

toam uma progressão harmônica tonal, consonante 

e resolutiva que parece ter se livrado do perigo, da 

ameaça representada pelos timbres ásperos e ruido-

sos. Uma linha de percussão marcante e uma melo-

dia cantada por voz feminina a plenos pulmões nos 

remetem a um tom de conquista e de vitória. Este 

“sentimento épico” também é descrito pelo princípio 

3, da emoção:

Em conjunto com a narrativa fílmica visual, [a música] 

eleva a individualidade do personagem representa-

do à significação universal, faz este personagem ser 

maior que a vida, sugere transcendência, destino. [...] 

A música apropriada vai elevar a estória de um ho-

mem à história dos homens. (GORBMAN, 1987, p.81).
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A presença deste “sentimento épico” na última mú-

sica do filme justifica-se na conclusão de Gorbman 

sobre a pista narrativa da música final:

Recapitulação e fechamento musicais reforçam o 

encerramento formal e narrativo do filme. Ocasio-

nalmente consiste em grandiosidade orquestral com 

resolução tonal, que algumas vezes envolve uma con-

firmação final do tema principal da trilha. (ibid., p.82).

Até agora observamos cada um dos princípios de 

maneira categórica, semelhante ao modo como Gor-

bman os apresenta, ou seja, enumerados e conten-

do cada um sua respectiva descrição. Mas o princípio 

de número 7, por sua vez, alivia a rigidez do sistema 

ao propor que a música de um filme pode – devido 

a especificidades da narrativa, estilo do compositor, 

estratégias de mixagem ou qualquer outro motivo – 

descumprir com algum princípio anterior se for para 

permitir que outro prevaleça.

Numa primeira leitura, isso tem o objetivo claro de 

flexibilizar o paradigma teórico impedindo-o de se 

tornar uma cartilha de regras rígidas. Mas, de cer-

ta forma, essa maleabilidade acaba apontando para 

além, em direção a um aspecto muito importante 

sobre a devida compreensão e utilização das ideias 

de Gorbman: mesmo sendo possível encontrar em 

Gravidade e em muitos outros filmes exemplos para 

cada um dos princípios, as análises que eventual-

mente se apoiarem nessas teorias não devem tomar 

esses conceitos como se fossem uma lista de itens 

a ser preenchida, ou como se fossem pré-requisitos 

para uma narrativa ser considerada clássica. O que 

Gorbman faz é delinear um campo discursivo e en-

tender suas práticas, não decretar um sistema inerte 

com regras invioláveis. Em outras palavras, Gorb-

man não coloca sua teoria como um modelo analíti-

co, no sentido mais estrito do termo.
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Com isso em mente, chegamos enfim ao princípio de número 2, o da 

inaudibilidade – questão central desta pesquisa. Gorbman ressalta o ca-

ráter metafórico desta denominação, uma vez que a trilha musical de 

um filme obviamente é audível. O que se pretende com esse termo, na 

verdade, é apontar a tendência que a música do cinema clássico tem 

de não atrair a atenção do espectador de uma maneira que destrua a 

imersão na narrativa. Evita-se que o espectador tome consciência acerca 

do aparato cinematográfico e dos recursos de linguagem. Grande parte 

deste princípio consiste em práticas cultivadas ao longo dos anos pelos 

compositores e demais envolvidos no som dos filmes como, por exemplo, 

não permitir que a trilha musical se sobreponha aos diálogos. A escolha 

de instrumentos, os timbres, os arranjos e outras decisões que permeiam 

o processo de criação da trilha musical levam em conta a ocorrência de 

diálogos e sua relevância para a narrativa. Da mesma forma, a música 

“inaudível” deve respeitar o que se propõe na montagem, seja uma se-

quência ritmada de cortes ou ocorrência de plano sequência, seja uma 

montagem fluida e suave ou uma montagem com movimentos bruscos. 

A música sem dúvida influenciará na leitura que se faz dessa montagem. 

Não por acaso costuma-se falar em montagem invisível, o que indica que 

esse dispositivo (a montagem) também pretende se “esconder” da cons-

ciência do espectador.
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Gravidade, de maneira geral, respeita essas propos-

tas pois auxilia os diálogos a serem protagonistas e 

ajuda a montagem a ser imperceptível. Mesmo os 

momentos mais volumosos e agressivos não ferem 

esses preceitos. No entanto, o que chama a atenção 

na música do filme é a alta quantidade de ruídos 

em sua composição, combinados com instrumentos 

musicais mais comuns à linguagem clássica.

Sem dúvida não é raro encontrar no cinema con-

temporâneo composições que se utilizam de sono-

ridades não-convencionais na mesma medida em 

que a própria música fora do cinema (seja popular, 

erudita ou qualquer tipo de hibridização entre esses 

campos) evolui no sentido de ampliar, descontruir e 

rediscutir o que se entende como ruído. Mas para 

compreender o que está sendo chamado de ruído 

dentro desta análise, é importante ressaltar que não 

se trata de adentrar nas velhas discussões musicoló-

gicas do início do século XX acerca do que é ruído e 

o que é música (como aquelas levantadas por John 

Cage, por exemplo). Estas seriam de pouca utilida-

de e demasiado complexas para o propósito deste 

trabalho. O que chamo aqui de ruído (e não-ruído) 

pode ser melhor compreendido utilizando o concei-

to de índices sonoros de materialização apresentado 

por Michel Chion.

Os detalhes do som que nos fazem ‘sentir’ as condi-

ções materiais da fonte sonora e referem-se ao pro-

cesso concreto de produção desse som. Eles podem 

nos dar informações sobre a substância que causa o 

som – madeira, metal, papel, tecido – assim como a 

maneira como o som foi produzido – por fricção, im-

pacto, oscilações desiguais, movimentos periódicos 

de vai-e-vem e etc. (CHION, 1994, p.114).
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Estas observações obviamente se aplicam também a 

instrumentos musicais, mas interessa aqui entender 

os “ruídos” como sendo os sons utilizados na com-

posição musical cuja fonte sonora ou cuja sonorida-

de evoca elementos narrativos presentes no univer-

so do filme.

Já nos primeiros minutos, a música dos créditos de 

abertura oferece um exemplo de como se organi-

zam musicalmente esses sons. Pode-se identificar, 

por exemplo, um som semelhante a uma turbina de 

avião: o volume e altura crescentes indicam aumen-

to de pressão, de potência e de velocidade, além de 

remeter a um componente tecnológico de aerona-

ves – máquinas pertencentes ao contexto do filme. 

Ouve-se, também, bips eletrônicos típicos de alar-

mes e avisos de emergência. São sons de frequências 

médias e médio-agudas, alarmantes, que criam ten-

são e transmitem a ideia de mal funcionamento de 

equipamentos elétricos e eletrônicos. Assim como 

no futz dos diálogos, tem papel importante os sons 

de radiocomunicação como chiados, ruído branco, 

apitos agudos decorrentes da busca por uma fre-

quência de transmissão. Sons de vento forte, graves, 

evocam ideias de alta velocidade e alta pressão. Há 

ataques sonoros curtos e longos de gás pressurizado, 

também indicando força, pressão e remetendo aos 

diversos equipamentos e válvulas de controle de gás 

presentes no filme. Trata-se, portanto, de articular 

musicalmente não apenas os aspectos puramente 

sonoros desses ruídos (altura, duração, textura, fi-

guras rítmicas), mas também as ideias evocadas por 

suas fontes sonoras e/ou pela maneira como (possi-

velmente) foram produzidos. Este processo de mu-

sicalização consiste em uma ressignificação sonora, 

sobre a qual Chion completa:

Dentre os sons mais comuns que nos cercam há al-

guns que são pobres em índices de materialização, 

os quais, quando ouvidos separados de sua fonte 

(acusmatizados), transformam-se em enigmas: um 

barulho de motor ou um rangido podem adquirir 

uma qualidade abstrata, privada de referencialidade.

(CHION, 1994, p.114).
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A música extra-diegética toma a liberdade de rea-

proveitar aqueles ruídos que poderiam ser diegé-

ticos. Porém, continua valendo a premissa de que 

não há meio de propagação sonora. É quase como 

se os ruídos tivessem sido despejados da realidade 

do filme e migrado para o campo extra-diegético. 

Não obstante o uso dessas sonoridades, são vários 

os momentos onde a música joga com a sincronia 

entre eventos visuais e ruídos, ora desvinculando-os 

um do outro, ora permitindo a sincronia total en-

tre imagem e som, de fato emulando o que seriam 

os barulhos dos impactos e explosões caso houvesse 

som no espaço.

Diante dessa construção, como fica a questão da 

inaudibilidade da música extra-diegética? Como se-

rão interpretados os ruídos da música que são per-

feitamente sincronizados com eventos visuais? De 

que maneira os espectadores percebem o funciona-

mento dessas estratégias?

É nesse ponto que se faz oportuno recorrer aos pa-

radigmas teóricos propostos por Anahid Kassabian e 

sua perspectiva analítica. Para se situar criticamente 

em relação a Claudia Gorbman, Kassabian se utiliza 

das teorias colocadas por Richard Johnson em seu 

trabalho What is Cultural Studies Anyway? no qual 

ele demonstra que o “circuito de existência de um 

objeto cultural” consiste em quatro momentos: (1) 

produção, (2) texto, (3) leitura e (4) relações cultu-

rais/sociais. Segundo Johnson, a maioria das teorias e 

metodologias enfatizam apenas um desses momen-

tos de processos culturais (KASSABIAN, 2001, p. 37).

Kassabian, nesse sentido, pretende avaliar o mo-

mento de leitura (3), que ela chama de recepção e, 

ao fazer isso, argumenta que Claudia Gorbman faz 

parte de uma perspectiva dominante nos estudos fíl-

micos que está centrada no momento de texto (2), ou 

seja, são análises que avaliam a música em relação ao 

mundo narrativo do filme sem considerar, de um lado, 

as intenções autorais (que seriam o momento 1) e de 

outro, a recepção do público. Deixam de lado, por-

tanto, as condições históricas e subjetivas da escuta.
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O primeiro sintoma dessa mudança de perspectiva 

é uma crítica aos 7 princípios descritos anteriormen-

te. Para Kassabian, essa abordagem acaba isolando 

apenas um aspecto do funcionamento da música 

por vez.

Como um significante de emoção, por exemplo, a 

música sem dúvidas faz fortes sugestões sobre como 

espectadores devem se sentir acerca de uma cena 

particular, mas o modelo de Gorbman não permite 

diferenças na relação dos espectadores com a mú-

sica, nem em como podem variar suas percepções 

de significado e emoção quando a cena é analisada 

como um todo. Também, em suas discussões sobre 

pistas narrativas, que são uma das mais importantes 

funções da música fílmica, ela não sugere o quão 

diferentemente os espectadores podem interpretar 

marcações que estabelecem o cenário. (KASSABIAN, 

2001, p. 41).

De fato, nesta análise vimos como foi complexo ob-

servar o funcionamento dos princípios 3 e 4, justa-

mente porque se misturam.

Kassabian não descarta, muito menos invalida, o 

momento textual analisado por Gorbman. Mas, por 

sua proposta de avaliar o momento de recepção da 

música fílmica, estabelece três perguntas que acredi-

ta levantarem discussões pertinentes.

Em primeiro lugar, a autora pergunta como é perce-

bida a relação da música com o universo narrativo 

do filme. Aqui ela discorre sobre os problemas da 

dicotomia diegese/extra-diegese nos estudos de mú-

sica fílmica. Critica uma tendência dos estudos que 

sugere a diegese como anterior à presença da mú-

sica no filme, o que descarta processos onde a mú-

sica faz parte da construção da diegese e investiga, 

também, outras maneiras de se pensar a posição da 

música em relação à diegese.
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Outra pergunta levantada é “o quê a música evoca em nós ou nos comu-

nica?”. Trata-se de uma avaliação sobre o que o filme propõe enquanto 

códigos culturais e como isso é recebido pelo espectador em seus afe-

tos, relações sociais e históricas e etc. Kassabian argumenta que a ma-

neira hollywoodiana de uma música representar a cultura chinesa, por 

exemplo, jamais terá a mesma recepção para o público norte-americano 

e para o público chinês. Nesse sentido, o filme parece padronizar a re-

cepção e ignora diferentes públicos.

Finalmente, a pergunta mais relevante para a proposta desta análise é 

“como percebemos os métodos da música dentro da cena?”. Kassabian 

aponta dois lados desta questão. O primeiro diz respeito à relação his-

tórica da música do filme com outras músicas, com outras narrativas ou 

com eventos musicais e pistas narrativas do próprio filme. Trata-se de 

importar referências de outros contextos históricos e articulá-los na nar-

rativa. A autora explica que

Abordagens acerca dessas relações devem levar em conta que filmes são en-

tidades apenas parcialmente destacadas: existem numa rede de textualidade 

que inclui experiências sonoras, musicais e visuais que se iniciam muito antes 

da experiência fílmica e continuam até depois dela (KASSABIAN, 2001, p. 49).
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Mas é o outro lado da questão que pode explorar o 

funcionamento da música de Gravidade, pois trata 

especificamente do que ela denomina continuum 

de atenção, onde ela questiona qual é o nível de 

atenção que a música atrai para si dentro da narrati-

va. A autora dá alguns exemplos de diferentes equi-

líbrios entre música e outros elementos sonoros e 

visuais, partindo de uma cena onde só há música até 

chegar gradualmente numa cena em que a música 

serve apenas como fundo para diálogos. Quando a 

música predomina, a ausência de perturbações per-

mite um foco maior nos eventos musicais. À medida 

em que a música disputa espaço com outras infor-

mações, a atenção despendida a ela diminui.

Quanta atenção os espectadores/ouvintes despen-

dem à música em comparação aos diálogos, imagens 

ou outros elementos visuais? Novamente está em 

jogo uma questão indeterminável e altamente com-

plexa [...] O grau de atenção dedicado à música pode 

estar em qualquer ponto ao longo de um continuum 

infinitamente divisível que vai de nulo a total. Ra-

ramente um momento musical do filme ocupa qual-

quer um dos extremos do espectro (ibid., p. 52).

Finalmente, podemos considerar uma faixa de inter-

pretações possíveis para a construção sonora de Gra-

vidade. As teorias de Claudia Gorbman permitem 

observar o papel da música dentro do discurso fíl-

mico e de fato explicam diversas funções narrativas. 

Mas, especificamente em relação à inaudibilidade 

da música-extra diegética e como os espectadores 

percebem essa música, não há como ignorar que di-

ferentes leituras são possíveis. O paradigma teórico 

de Anahid Kassabian, portanto, abre esse espectro 

da recepção e sustenta discussões que consideram a 

subjetividade.
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Como exercício analítico, podemos supor que em 

um dos extremos do espectro estaria o máximo de 

atenção quanto ao funcionamento da música no fil-

me Gravidade. O espectador reconhece que a mú-

sica é formada por ruídos que evocam objetos e 

situações da realidade diegética, mas entende que 

estes sons fazem parte da trilha musical. Percebe-se 

a liberdade formal e timbrística que a música tem 

para dialogar intensamente com outros elementos 

narrativos, inclusive com outros sons. Em momento 

algum esse espectador atento perde de vista a pre-

missa de que não há meio de propagação sonora. A 

consequência imediata é interpretar determinados 

momentos do filme como diegeticamente silencio-

sos (mesmo que no campo extra-diegético exista 

material sonoro bastante denso). O silêncio pode, 

portanto, exercer função dramática.

No outro extremo do espectro pode-se imaginar o 

mínimo de atenção à música do filme. O espectador 

deixa-se levar pelos ruídos da música extra-diegé-

tica entendo-os como se fossem sons diegéticos. A 

inaudibilidade proposta por Gorbman seria aqui um 

fator de distração que permite a emulação de fun-

ções entre as diferentes categorias de sons. Em ou-

tras palavras, é compreensível que uma boa parcela 

do público simplesmente se esqueça que não existe 

som no espaço e passe a interpretar a música extra-

diegética como se fossem os ruídos dos impactos e 

dos objetos. Não existiria, nesse caso, silêncio diegé-

tico e seus respectivos efeitos dramáticos estariam 

enfraquecidos.

Kassabian completa que entre esses dois extremos 

logicamente existem pontos de meio-termo, além 

de considerar que o nível de atenção de cada espec-

tador pode variar ao longo do filme: “A atenção vai 

variar de espectador para espectador, mas os limites 

definem a faixa de possibilidades disponíveis para 

extrair sentido da música e de seu funcionamento” 

(KASSABIAN, 2001, p. 52).
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Por fim, algumas considerações podem ser feitas 

tendo a presente análise como base. Em primeiro 

lugar, independentemente de qual ponto do espec-

tro seja ocupado pelo espectador, a banda sonora 

continua sendo densa. Seja qual for o entendimento 

sobre o que é ruído, o que é música e a percepção 

sobre o silêncio diegético, Gravidade consegue ga-

rantir que objetos em alta velocidade sejam corres-

pondidos por sons que remetem a altas velocidades, 

impactos estejam sincronizados a sons que passam 

a ideia de impacto, eventos visuais de grande por-

te sejam acompanhados por sons de grande porte 

e etc., como em qualquer outro filme de guerra, de 

ação ou que contenha cenas intensas de destruição 

de estruturas grandes ou de explosões. Mesmo que 

alguns sons possam ser interpretados como extra-

diegéticos, seus efeitos continuam tendo a mesma 

potência, ou seja, está contemplada a expectativa 

que o público normalmente tem acerca dos filmes 

de ação de altos orçamentos e seu caráter de gran-

diosidade espetacular.

Em segundo lugar, o conceito de inaudibilidade em 

sua forma original propõe que a música deve se 

manter escondida da percepção do espectador para 

que sejam possíveis a imersão narrativa e o enga-

jamento emocional com a estória. Segundo Clau-

dia Gorbman, a música cumpre duas funções: uma 

é de ordem semiótica, ancorando as imagens em 

significado, evitando ambiguidades e canalizando 

o sentido “correto” do discurso. Outra é de ordem 

psicológica, ao suspender a descrença e permitir a 

fluidez dos eventos narrativos e um mergulho no 

enredo. Mas, no caso de Gravidade, Kassabian per-

mite observar que um nível mais alto ou mais baixo 

de consciência sobre a música apenas faz com que a 

leitura do filme seja deslocada ao longo do espectro 

de atenção. De certa forma, ela não desmonta, mas 

reformula o conceito de inaudibilidade ao argumen-

tar que a percepção dos espectadores sobre a músi-

ca não quebra a imersão narrativa, o envolvimento 

emocional com a estória e nem a invisibilidade dos 

aparatos cinematográficos.
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Gorbman foi muito criticada neste ponto pois o cinema contemporâneo 

trouxe incontáveis configurações de linguagem que colocam a músi-

ca em evidência. Em artigo intitulado Unsettling Melodies: a cognitive 

approach to film music, os autores Steven Willemsen e Miklós Kiss discu-

tem a incongruência resultante do casamento entre cenas violentas com 

músicas alegres ou bem-humoradas. Apesar de assumir que esse tipo de 

recurso pode causar confusão nos significados ou criar um estado emo-

cional problemático, os autores, criticando diretamente as ideias de Gor-

bman, apontam que

Nem o desconforto nem a perturbadora percepção das técnicas intrusivas blo-

quearam a experiência emocional e o envolvimento narrativo. Embora esti-

véssemos conscientes quanto à colisão que acontecia, essa consciência não 

prejudicou, mas enriqueceu os efeitos emocionais das cenas. Em conclusão, 

sentimos que a postura aparentemente lógica, porém problemática das teo-

rias psicanalíticas sobre a congruência musical-emocional estabelecem alguns 

preceitos insustentáveis. (WILLEMSEN e KISS, 2015).

Gravidade não possui o mesmo tipo de incongruência entre música ale-

gre e imagens violentas citadas pelos autores, mas podemos argumentar 

que a obra serve como exemplo de um filme que tensiona as relações 

entre os efeitos provocados pela música e o nível de consciência que os 

espectadores têm a seu respeito sem prejudicar a imersão narrativa.
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Ademais, devemos lembrar novamente que Gorb-

man em 1987 estava observando especificamente 

o cinema clássico, onde a linguagem buscava omitir 

por completo os dispositivos cinematográficos, além 

de possuir outras razões históricas e psicanalíticas 

que justificavam a presença (no mínimo curiosa) 

de músicas que emanam de um não-lugar fora da 

realidade diegética e que não deveriam ser ouvidas 

“conscientemente”. Mais recentemente, Gorbman 

escreveu um artigo onde analisa filmes com forte 

assinatura autoral, feitos por diretores como Quen-

tin Tarantino, Jean-Luc Godard, Agnés Varda e Wim 

Wenders. Nesse texto, a autora cita usos peculiares 

da música na construção do discurso fílmico e reco-

nhece que a inaudibilidade deixa de ser necessária 

às novas formas que o cinema tomou desde meados 

dos anos 60 até hoje em diferentes cinematografias 

(GORBMAN, 2007).

Gravidade talvez não se enquadre como uma obra 

“de autor” – ao menos não no sentido mais românti-

co do termo – apesar de Afonso Cuarón, Skip Lievsay, 

Glenn Fremantle e Steven Price (que assina a obra 

como compositor) terem sido muito bem aclamados 

pela crítica. No entanto, trata-se sem dúvida de uma 

obra que desponta, no sentido em que resolveu si-

tuações do desenho de som e da composição musi-

cal de maneiras inteligentes, contornando desafios 

propostos pelo enredo e transformando-os em ele-

mentos que agregam valor estético. Experimenta-

ções de linguagem caminharam juntas às expectati-

vas genéricas do filme. Gravidade faturou em 2013 

os Oscars de melhor trilha original e melhor filme, 

além de 5 outras categorias. Custou cerca de 100 mi-

lhões de dólares e rendeu 723 milhões de dólares 

com a bilheteria. É de se imaginar, portanto, que a 

ampliação das possibilidades de leitura do filme, sin-

tomaticamente amplia e diversifica seu público tra-

zendo óbvios benefícios comerciais.
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Soundpaiting, orquestra de laptops e live cinema:
o processo de criação da performance audiovisual
Natureza Urbana Natureza (OLapSo, 2017)

resumo

Este trabalho visa relatar e refletir sobre o processo criativo

da performance audiovisual Natureza Urbana Natureza (2017)

realizada pela Orquestra de Laptops SONatório UFRB (OLapSo)

e levantar reflexões acerca desse processo em relação ao ato de fazer 

outros cinemas e a criação sonora em tempo real que utiliza a técnica 

de improvisação soundpainting. Para discutir sobre a performance 

em questão abordaremos temas como live cinema (Makela, 2018), 

soundpainting (Thompson, 2006), orquestra de laptop (Trueman, 2007) 

e processo criativo (Salles, 2006).
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INTRODUÇÃO

Este trabalho visa relatar o processo criativo da performance audiovisual 

Natureza Urbana Natureza (2017) realizada pela Orquestra de Laptops 

SONatório UFRB (OLapSo)1 e levantar reflexões acerca desse processo em 

relação ao ato de fazer outras formas de cinema e criação sonora em 

tempo real utilizando a técnica de improvisação soundpainting.

Natureza Urbana Natureza (NUN) é composta por sons, imagens e ges-

tos relacionados ao ambiente urbano (conturbado), onde encontramos 

uma paisagem sonora mais lo-fi (em que os sinais sonoros se amontoam 

e se mascaram) e a um ambiente mais calmo, voltado a uma paisagem 

sonora hi-fi (Schafer, 2001, p. 365) onde os sons são ouvidos claramente. 

Estes dois ambientes acabam por se misturar, um adentrando ao outro. 

NUN apresenta como nossos corpos têm se modificado pelo meio urbano, 

como nossos gestos têm se automatizado por esse meio mecânico marca-

do rigorosamente pelo tempo do relógio. Respirar nesse tumulto linear 

e automatizado é necessário, refletir sobre o que é nosso corpo, sobre o 

que nosso corpo e mente precisam neste espaço. NUN procura retornar a 

um ambiente calmo, mesmo estando em meio ao caos urbano.

1   SONatório – Projeto de Extensão da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(UFRB) coordenado pela profa. Marina Mapurunga. www.sonatorio.org 

http://www.sonatorio.org/
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NUN é composta por três grupos: artistas visuais, ar-

tistas sonoros e artistas do corpo. Os laptopistas (as-

sim preferimos chamá-los) são os artistas visuais que 

projetam as imagens em movimento em uma tela de 

cinema a partir do laptop e de uma placa de vidro 

pintada em tempo real filmada por uma webcam, e 

os artistas sonoros que disparam sons de seus lap-

tops em frente e abaixo do palco, em uma espécie de 

“fosso”, como a orquestra tradicional na ópera e no 

ballet clássico. Em cima do palco, os artistas do corpo 

performam a partir das indicações do soundpainter 

(uma espécie de compositor-regente). O posiciona-

mento de todos estes artistas é de extrema importân-

cia para a imersão do público na performance.

NATUREZA URBANA NATUREZA

E O SOUNDPAINTING

Em Natureza Urbana Natureza, as construções so-

noras e visuais são realizadas por meio de gestos si-

nalizados por um soundpainter. O soundpainting é 

uma língua de sinais criada pelo músico novaiorqui-

no Walter Thompson voltada à improvisação livre. 

Comparando com uma orquestra tradicional onde 

o maestro rege os músicos presentes, o soundpain-

ter organiza e cria uma composição sonora e visual 

junto aos performers que improvisam sobre o que o 

soudpainter pede. Existe um leque de possibilidades 

que o soundpaiting traz para os artistas, com o uso 

da voz (canto, fala, sons sibilantes); de instrumentos 

musicais ou laptops; da dança; da atuação; da con-

dução das imagens projetadas ao vivo; entre outros.
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O soundpainting tem uma sintaxe própria para os comandos dos gestos, 

seguindo a estrutura: “quem?” (qual o sujeito que toca), “o quê” (que 

ação o sujeito deve produzir, por exemplo: cantar uma nota longa agu-

da), “como?” (como ele deve produzir, por exemplo, em relação a velo-

cidade: devagar/rápido), “quando?” (quando executará a ação pedida, 

por exemplo: entrar agora ou entrar aos poucos). Após o regente indicar 

os gestos para o performer (artistas visuais/sonoros, músicos, dançarinos, 

atores) escolhido, a ação de fato começa a ser executada pelo artista. 

Como percebemos aqui, o soundpainting não é voltado somente para 

músicos, mas também para uma gama de artistas e, também, não-artis-

tas. O uso dessa técnica tem sido positiva em relação ao público e ao pro-

cesso de criação nas apresentações da OLapSo por essa expansão entre 

as artes e por nos possibilitar uma regência-composicional aberta, com 

diversas possibilidades de criação.
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ORQUESTRA DE LAPTOP

Dan Trueman (2007, p. 171), fundador da Princeton 

Laptop Orchestra e ex- membro da mesma, no arti-

go Why a laptop orchestra?, disserta que a noção 

de uma orquestra de laptop parece ser paradoxal 

porque a orquestra é uma instituição quase arcai-

ca e o laptop um novato tecnológico que provavel-

mente estará conosco por algum tempo. Trueman 

nos aponta algumas características entre laptops e 

orquestras, fazendo uma comparação entre os dois. 

Uma orquestra tradicional é grande, composta por 

vários instrumentistas; utiliza instrumentos tradi-

cionais da orquestra; os músicos levam décadas de 

treinamento para se tornarem mestres nestes ins-

trumentos; geralmente a orquestra toca em salas de 

concertos e teatros, ou seja, espaços amplos e, na 

maioria das vezes, fechados e geralmente é condu-

zida. A performance com laptops pode acontecer 

tanto em espaços grandes quanto pequenos; o som 

gerado que sai do laptop é amplificado por um sis-

tema PA centralizado ou por um amplificador dis-

ponível; a performance com o laptop também pode 

acontecer com apenas um laptop ou mais. É neces-

sário ainda que o laptopista domine a execução do 

software escolhido para a manipulação/criação do 

som. Trueman (2007, p. 171) ainda comenta que 

dominar o instrumento do laptop pode demorar 

poucos minutos ou muito mais tempo, mas não leva 

mais tempo que o instrumento de orquestra. Por 

exemplo, em NUN, haviam alguns integrantes novos 

na OLapSo que rapidamente conseguiram utilizar 

bem alguns softwares em menos duas semanas.
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LIVE CINEMA

Mia Makela (2018a), em seu artigo The Practice of 

Live Cinema, aponta que o cinema silencioso com-

partilha elementos similares com o live cinema, 

como a orquestra que tocava a música do filme ao 

vivo acompanhando as cenas. Ela comenta que essa 

tradição continua e que tem ganhado popularidade 

em muitos concertos. Mas o live cinema vem trazen-

do novas ferramentas para esse live.

Makela (2018a) comenta que o artista de live cine-

ma se diferencia do vjing por produzir suas próprias 

imagens, enquanto que o VJ não necessariamente 

produz suas imagens. Os elementos fundamentais 

no qual Makela coloca para o feito dessa prática es-

tão: a projeção (com imagens e uso de programas 

para manipular/criar os vídeos ou fotografias, já 

gravados ou produzidos ao vivo com uso de web-

cams, por exemplo), os criadores/artistas que fazem 

a apresentação, o público presente e a apresentação 

no seu local definido.

O cinema ao vivo tem a possibilidade de transmi-

tir ao público muito mais uma sensação do que um 

entendimento prévio ou imagens lineares. Mia Ma-

kela (2018b) questiona: “Que tipos de histórias po-

dem ser comunicadas sem personagens, diálogos ou 

palavras?”. Ela comenta que prefere utilizar trecho 

de música, foto, paisagem ou sensações ao invés de 

texto. Mia Makela além de ser teórica sobre o assun-

to é também uma artista que faz uso dessa prática, 

em The Process of Composing Real-Time Visuals, ela 

descreve sobre uma “intenção de comunicar” na at-

mosfera que é produzida pelo Live Cinema, que leva 

ao espectador uma emoção ou uma resposta incons-

ciente. É nesse lugar da emoção que surge a história 

para o espectador.
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O fluxo criativo é construído em torno de um ponto magnético, com intenção 

de comunicar, não implicitamente, mas com uma atmosfera ou um espaço 

visual. Esse espaço ou estado visual poderia, esperançosamente, criar a respos-

ta emocional ou inconsciente necessária no espectador. Surpreendentemente, 

esse tipo de comunicação audiovisual sutil tem criado com frequência a his-

tória para o espectador, ainda que nada tenha sido falado. (MAKELA, 2018b, 

tradução nossa).

Os laptops são bastante presentes nas performances de live cinema, pois 

muito do que é exibido/tocado é produzido por meio deles. Já percebe-

mos a importância do laptop no live cinema quando Mia Makela (2018a) 

apresenta os cinco tipos de espaços existentes neste cinema, como: o di-

gital, o do desktop, o da performance, o da projeção e o físico. O digital 

é o espaço da memória RAM (Random Access Memory), que está relacio-

nada com o desempenho do laptop/computador. O espaço do desktop 

é o espaço de trabalho para os artistas de performance com laptop, é 

o espaço que está relacionado à interface e arquitetura dos softwares. 

O espaço da performance é onde a performance está acontecendo, por 

exemplo: o palco. O espaço da projeção geralmente é(são) a(s) tela(s), 

onde estão sendo projetadas as imagens. O espaço físico é o espaço com-

partilhado entre público e performer. Assim, percebemos quanto o lap-

top está presente nos espaços e na realização do live cinema.



III JORNADA INTERDISCIPLINAR DE SOM E MÚSICA NO AUDIOVISUAL

ELEMENTOS DA COMPOSIÇÃO SONORA EM NUN

Na OLapSo, há um uso recorrente de patches (pro-

gramas) criados no Pure Data2, onde criamos sons 

por síntese sonora e tocamos samples (amostras de 

áudios) pré-gravados. Também temos utilizado o 

LMMS3, em que usamos instrumentos virtuais e aco-

plamos controladores MIDIs para tocar em tempo 

real. Diferente da orquestra tradicional, a OLapSo 

busca realizar não só música, mas outros tipos de 

som como ruídos, sons ambientes, vozes e efeitos 

sonoros. Cenas sonoras são criadas em performances 

da OLapSo onde (não) há imagem visual.

2   Linguagem de programação visual desenvolvida por 
Miller Puckette na década de 1990. Mais informações em: ht-
tps://puredata.info/  

3   Software livre e estação de trabalho para áudio digital. 
Mais informações em: https://lmms.io/ 

Na primeira exibição de NUN, ocorrida em 26 de ju-

lho de 2017, no auditório do Centro de Artes, Hu-

manidade e Letras (CAHL) da Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia, a composição sonora foi 

realizada por seis laptops, um smartphone, dois 

captadores piezo, todos conectados a uma mesa 

de áudio, saindo para dois monitores de áudio (ste-

reo) e as vozes de todos do grupo sem amplificação. 

A laptopista 1, Carla Caroline, ativava sons pré-gra-

vados a partir do Camaleon (Imagem 01), programa/

abstração4 desenvolvida no Pure Data pelo professor 

Vicente Reis. As laptopistas 2 e 3, Paloma Cristina 

e Lígia Franco, ativavam sons ambientes e efeitos 

sonoros pelo Mixxx, também software livre, criado 

para djing. Os laptopistas 4, 5 e 6, Sílvio Benevides, 

Alana Ferreira e Felipe Borges tocavam sons de ins-

trumentos virtuais do software LMMS. O smartpho-

nista, Adler Braga, utilizou aplicativos gratuitos de 

sintetizadores para Android (Imagem 02).

4   Abstração: patches ou conjunto de patches que funcio-
nam isoladamente podendo ser utilizado como se fosse um pro-
grama independente ou sendo incorporado em outros patches.

https://puredata.info/
https://puredata.info/
https://lmms.io/
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IMAGEM UM ABSTRAÇÃO CAMALEON, DESENVOLVIDA NO PURE DATA POR VICENTE REIS

IMAGEM dOIS SMARTPHONE SENDO UTILIZADO NA OLAPSO FOTO: SIlVIA lEME
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Nesta exibição, utilizamos também dois captadores 

piezos conectados a um chocalho e a cordas de vio-

lão (Imagem 03) sem o processamento de softwares 

e pedais (o que, às vezes, costumamos fazer) toca-

dos por Marina Reis. No início da performance, no 

prelúdio, utilizamos as vozes de todos os integran-

tes fazendo uma glossolalia5 sussurrada, sons de bi-

chos, chuva e vento.

ELEMENTOS DA COMPOSIÇÃO VISUAL EM NUN
 

Os laptops da OLapSo não compõem somente a 

parte do audível de NUN, mas também o visível da 

performance audiovisual. Os laptopistas 7 e 8, Lu-

cas Bonillo e Daniele Costa, compõem as imagens 

visuais em movimento por meio do software Isadora, 

bastante utilizado em performances de dança con-

temporânea, a partir de fotografias e pequenos ví-

deos pré-gravados pelos mesmos e manipulados no 

programa em tempo real. Junto a estas imagens, o 

mesmo programa mesclava imagens captadas por 

5   Falando em língua desconhecida, inventada.

IMAGEM TRêS

CAPTADOR PIEZO PRESO AO CHOCALHO

E ÀS CORDAS DE AÇO DE VIOLÃO,

FEITOS POR DANIELE COSTA

E TOCADOS POR MARINA REIS FOTO: SIlVIA lEME
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uma webcam. A webcam foi direcionada para um 

vidro (Imagem 04) onde tintas eram aplicadas com 

um pincel. Criamos, assim, texturas, cores e dese-

nhos abstratos, juntando-se com as imagens esco-

lhidas ao vivo e em decorrência do que estava sen-

do feito com o som. A tinta no vidro era apagada e 

preenchida no decorrer da apresentação, assimilan-

do com as cores dos vídeos, fotografias e o ritmo da 

performance.

As fotografias e vídeos escolhidos tinham como 

tema ambientes de natureza, cenas de pássaros, 

árvores e cenas do ambiente urbano, luzes de car-

ros, estradas, paredes de casas, por exemplo. Nes-

sas fotografias, em alguns momentos, foi utilizado 

o efeito espelhado criando uma outra dimensão na 

tela, o que fez com que a manipulação na webcam 

também aparecesse dessa forma. No final da perfor-

mance, foi utilizado o Processing6 que nos possibili-

6   O Processing é um software e uma uma linguagem de 
programação de código aberto utilizado para aprender a codi-
ficar dentro do contexto das artes visuais.  

IMAGEM qUATRO

WEBCAM DIRECIONADA AO VIDRO

E TINTA SENDO APLICADA NO VIDRO FOTO: SIlVIA lEME
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tou graficamente a criação de imagens e efeitos em 

tempo real. Por meio dele, foi projetado o mapa do 

Brasil (Imagem 05), que recebia manchas semelhan-

tes a óleo, criando bolhas na tela, essas manchas 

eram feitas em tempo real com a manipulação do 

mouse contornando a imagem, passando para a tela 

efeitos caóticos e de explosão.

Além da projeção, havia seis membros do grupo 

(os artistas do corpo: Leandro Alex, Lorena Dantas, 

Sibele Sudré, Fernanda Matos, Girlan Tavares e Vi-

nícius Sabino), que performavam no palco junto às 

projeções. Estes também eram regidos pelo soun-

dpainting. Os movimentos utilizados estavam rela-

cionados aos gestos indicados e aos palletes7 urbano 

e natureza (rural).

7   De acordo com Thompson (2009, p. 8), o pallete no 
soundpainting é qualquer material ensaiado ou composto e/ou 
um conjunto de regras. Um pallete pode durar poucos segundos, 
mais de um minuto ou mais tempo. Os palletes são geralmente 
ensaiados com o grupo antes de uma performance e não exis-
tem regras estabelecidas que indicam como usar os palletes. 

IMAGEM CINCO

PROJEÇÃO DO MAPA DO BRASIL NO PROCESSING FOTO SIlVIA lEME
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A COMPOSIÇÃO AUDIOVISUAL

Na exibição já comentada, de estréia de NUN, a composição audiovisual 

foi composta por três momentos: Prelúdio, Natureza-Urbana-Natureza, 

Poslúdio. No Prelúdio, todos vivem em um ambiente ainda sem máquina, 

onde há somente a natureza. Na sala escura do auditório, a tela surgia 

toda branca. Os artistas do corpo saiam aos poucos do público, um a um, 

fazendo sons de bichos e da natureza. Os artistas do som faziam a glos-

solalia sussurrada. Ao chegar ao palco, os artistas do corpo congelavam. 

Os primeiros sons amplificados ativados foram os das cordas de violão 

com o piezo e sons de corrente de água de rio. Durante o prelúdio, as 

imagens de florestas vão surgindo. As cores que mais se sobressaem nes-

se momento é o verde, marrom e azul.
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No desenvolvimento, Natureza-Urbana-Natureza, os corpos iniciam pa-

rados no palco e aos poucos alguns vão realizando movimentos leves a 

partir das indicações da soundpainter Marina Mapurunga que fica de 

frente para a orquestra de laptops, abaixo do palco e de costas para 

a tela. Ao reger os corpos, Marina muda seu posicionamento, ficando 

de lado ou de frente para a tela e palco e de costas para a orquestra. 

Devido ao projetor estar no fim do auditório (distante do palco e dos 

laptopistas do som) para que a imagem fosse projetada no tamanho da 

tela de cinema, os laptopistas da imagem ficaram ao lado do projetor, 

logo, distante da soundpainter. Os laptopistas da imagem poderiam ficar 

próximos aos demais, porém, por falta de um cabo VGA ou HDMI (que 

conecta o laptop ao projetor) comprido, Daniele e Lucas ficaram distante 

de todos. As indicações de soundpainting para os artistas visuais foram 

simples, somente entradas e saídas, pois pela distância eles não conse-

guiam ver com mais detalhes os movimentos da soundpainter. Lembra-

mos que havia uma lanterna apontada para a soundpainter (Imagem 

06) para que, no escuro, os artistas pudessem vê-la. A projeção também 

acabou ajudando na iluminação da orquestra e da soundpainter .

IMAGEM SEIS

LANTERNA APONTADA PARA A SOUNDPAINTER

REGENDO A ORQUESTRA DE LAPTOPS FOTO: SIlVIA lEME
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As imagens se mantinham na mesma tonalidade do 

Prelúdio, porém ia se transformando a partir do som. 

Aos poucos, um ambiente sonoro urbano ia surgindo. 

Sons de máquinas, pessoas conversando, vozes robo-

tizadas, sintetizadores, engarrafamento, ambulância, 

trânsito intenso, lâmpadas ruidosas iam tomando 

conta do ambiente. As imagens iam fugindo do ver-

de para as luzes da cidade, o preto, o vermelho, o 

amarelo e o azul iam piscando, tomando conta da 

tela. Os corpos iam se tornando mais pesados, com 

movimentos mais bruscos e mais duros, rígidos. For-

mas concretas iam surgindo na tela, traços, círculos, 

quadrados. Imagens e corpos iam se automatizando. 

Até que o ruído urbano intenso, perde um pouco de 

sua intensidade, mas permanece. O som das águas 

do rio vai adentrando a essa cidade. O captador pie-

zo antes captando o chocalho como se fosse o trem 

em alta velocidade, volta a captar o som das cordas 

do violão que se assemelham o som de gordas gotas 

d'água caindo na madeira. A calmaria retorna em 

meio à cidade. O verde se mistura às cores da cidade 

intensa. Os sons vão desaparecendo, a imagem vai se 

tornando preta, os corpos vão parando.

No Poslúdio, uma máquina urge ao longe. O mapa 

do Brasil surge. As gotas de tinta, agora digitais, 

pingam no país. O Brasil vai se manchando. Os lap-

tops, os piezos e smartpohone explodem sonora-

mente: Noises, glitches, máquinas danificadas, tiros, 

serras elétricas. Todos gritam (sem amplificação). 

Tudo cessa.
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CONCLUSÕES

O processo criativo de NUN não acaba aqui. O pro-

cesso é mutável, a obra também. Ainda haverá di-

versas exibições e a cada exibição teremos uma obra 

em transformação, em processo. Como comenta 

Salles (2006, p. 19), “A criação artística é marcada 

por sua dinamicidade que nos põe, portanto, em 

contato com um ambiente que se caracteriza pela 

flexibilidade, não fixidez, mobilidade e plasticida-

de.”. Assim, NUN se adequa a cada novo espaço a 

ser apresentado, a cada limitação técnica que surge. 

Neste artigo, abordamos a primeira exibição. Em se-

tembro de 2017, apresentamos a segunda exibição 

de NUN em um palco aberto, na praça das artes da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). A performan-

ce ocorreu de dia e por isso não houve projeção. A 

imersão do público foi totalmente diferente da pri-

meira exibição. Para nós tal situação foi positiva, 

pois queríamos experimentar nossa obra em outros 

ambientes, ouvir o som em outro ambiente acústico, 

em outra cidade, com outro público. Em 2018, apre-

sentamos a terceira exibição (denominada Natureza 

Urbana Natureza n.3 – Mimoso), no Festival Mimoso 

de Cinema, na cidade de Luís Eduardo Magalhães8, 

em uma quadra de esporte de um centro cultural 

com um público formado por moradores da cidade.  

A partir dai, passamos a utilizar imagens da cidade a 

qual faríamos a performance na própria performan-

ce. Assim, percebemos uma maior aproximação com 

o público. Também temos explicado o que é o soun-

dpainting para o público, incluindo-os em uma rápi-

da amostra de performance com soundpainting. Es-

tas situações fazem parte do nosso processo criativo.

8   Antigamente povoado chamado Mimoso do Oeste. Em 
dezembro de 1987, se tornou distrito de Barreiras. Em 2000, pas-
sou a ser município de Luís Eduardo Magalhães.
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Em nossas apresentações sempre nos deparamos 

também com a limitação técnica. A limitação mais 

negativa para nós é a falta de entradas nas mesas 

de áudio para os laptops. A falta de hemisferas9 

também nos atinge por todos saírem das mesmas 

caixas (stereo). Ainda não podemos também experi-

mentar com uma espacialização sonora mais rebus-

cada por termos somente duas caixas. Porém, há as 

limitações positivas que nos fazem criar outras pos-

sibilidades. A ideia da pintura com o vidro filmada 

pela webcam, na primeira exibição de NUN, surgiu 

de uma limitação em relação a projeção. Deixar 

também os artistas visuais mais livres para improvi-

sar sobre o som, por conta do cabo curto do proje-

tor, foi uma limitação positiva.

9   Hemisphere: amplificador, desenvolvido pelas primeiras 
orquestras de laptop, com seis alto-falantes localizados em um 
semicírculo que emite sons multidirecionalmente, permitindo um 
caráter aural ao laptop semelhante aos instrumentos acústicos. 
pela Princeton Laptop Orchestra para o uso com os laptops.

O soundpainting surge para nós como uma excelen-

te ferramenta para a organização dos laptops, em 

relação as entradas, saídas, improvisações, controle 

de dinâmica, ritmo, velocidade e movimentos cor-

porais. Porém, percebemos que se houvesse mais 

um soundpainter na performance haveria mais di-

nâmica. Havia alguns momentos que eu, Marina, 

esquecia de reger os artistas do corpo. Assim, eles 

passavam muito tempo em um único movimento ou 

parados. Nas exibições seguintes, acabamos por rea-

locar os artistas do corpo na orquestra de laptops. 

Em outra exibição, deixamos o artista do corpo mais 

livre, sem regência de soundpainting.

Temos levantado a bandeira de fazer outros cinemas 

no Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL) da 

UFRB, assim experimentar live cinema tem sido gra-

tificante para o grupo, tanto em realizá-lo como em 

levá-lo para as pessoas essa outra imersão que não a 

imersão da forma tradicional de cinema. Esperamos 

influenciar outros grupos dentro e fora de nosso Cen-

tro a realizar essas outras práticas de fazer cinema.
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