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Que “música”, a despeito da multiplicidade de suas possíveis concei-
tuações através de diversos tempos e lugares, nunca foi objeto ex-

clusivo do ouvir, é algo talvez que não se precise disputar. Difícil seria, 
de fato, imaginá-la de outra forma, ou seja, em desconexão com o can-
tar, com o dançar, com o olhar, e, mais além, com o rememorar, com o 
afigurar-se. Imaginá-la, enfim, como algo que não envolva de fato tudo 
isso, a cada instante. Mesmo aquele que apenas lê uma partitura nada 
mais faz do que imaginá-la como ritmo e melodia, e assim também, em 
algum nível, como canto, para com isso ouvi-la como φαντασία: ou seja, 
como “apresentação à consciência, imediata ou na memória, verdadeira 
ou ilusória”1 (a palavra grega foi em certo contexto substituída, mui-
to apropriada e reveladoramente, pelo vocábulo latino vision). Assim 
apreendida, e mediada seja pela escrita, seja pela performance, a mú-
sica se oferece como portadora de sentidos especificamente musicais, 
dependentes da experiência individual do ouvinte, mas também, para 
além disso, como veículo de outros, compartilhados: verbais, gestuais, 
visuais, que se desdobram em sentidos sociais, políticos etc.

Parte substancial do número da Revista Brasileira de Música que aqui 
se apresenta volta-se explícita ou implicitamente a esta questão geral, que 
pode ser bem definida, na linguagem de Michel Chion, o célebre entrevis-
tado deste volume, como a “audio-logo-visibilidade” da música. “Ritmo, 
Corpo e Som”, não por acaso, é o nome do Grupo de Pesquisa do Progra-
ma de Pós-Graduação em Música da ufrj liderado por Rodolfo Caesar e 
integrado por Luíza Alvim ao qual se confiou, neste volume, como edito-
1 “phantasia”. In: Liddell, Henry George; Scott, Robert. A Greek-English Lexicon. 

9. ed. rev. e aum. Oxford: Clarendon Press, 1940.
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res convidados, o dossiê temático “Som e música no audiovisual”. Neste, 
tomamos contato com a ampla gama de preocupações e perspectivas que 
dão forma a um tema de pesquisa que firma-se gradualmente na área da 
comunicação, mas também, por força de sua natureza eminentemente 
interdisciplinar, no subcampo musicológico da sonologia.

As treze contribuições que dão corpo ao dossiê tratam, assim, do 
gênero sinfônico no cinema de Hollywood à questão tão atual quanto 
urgente (em tempos de pandemia) da transmissão audiovisual da música 
de concerto, aqui especificamente sinfônica; abordam a questão do 
emprego da música no cinema como recurso expressivo, incorporado 
tanto no som quanto nas letras das canções de uma trilha sonora, e 
para além disso os próprios modos de narrativa suscitados pela cultura 
digital contemporânea; cuidam ainda da historicidade do elemento 
sonoro, no âmbito do cinema, e da questão da voz, cantada, falada, em 
diálogo, no cinema e na ópera; o dossiê passa finalmente pelo universo 
do videogame, nova fronteira da relação audição-visão, e pela própria 
concretização dessa tensão (ou unidade) no conceito de “escuta visual”.2 
Atesta o alcance amplo e atualidade da temática geral do dossiê o fato 
de seus autores estarem baseados em Programas de Pós-Graduação e 
Grupos de Pesquisa de todo o território nacional. Complementando o 
dossiê, como já adiantado, apresenta-se uma entrevista exclusiva com o 
compositor e professor francês Michel Chion, um dos teóricos pioneiros 
do campo acadêmico dos estudos de som no audiovisual, realizada para 
a Revista Brasileira de Música por Luíza Alvim em Paris, em fevereiro 
de 2020.

Notamos neste ponto, curiosamente, que diversas questões que 
emergem no dossiê parecem projetar-se para as seções “Memória” e “Ar-
tigos” da Revista, como revelação de antecedentes históricos ou como 

2 Três artigos do dossiê apresentam-se como versões revisadas e ampliadas de tex-
tos publicados em 2019 nos Anais da iv Jornada Interdisciplinar de Som e Música 
no Audiovisual (jisma) e nos Anais do xxix Congresso da Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-Graduação em Música (anppom), e suprimidos de ambos os volumes 
por decisão dos autores. Agradecimentos são devidos aos autores e aos editores dos 
eventos, pela cessão do material à Revista Brasileira de Música.
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chave para uma compreensão renovada do que se considera familiar. Na 
primeira destas seções, trazendo a republicação de um artigo do célebre 
professor de contraponto e fuga do antigo Instituto Nacional de Música 
Paulo Silva, concebido para o volume da Revista Brasileira de Música 
comemorativo do centenário de nascimento de Carlos Gomes em 1936, 
temos não somente uma crítica técnica do desempenho de Carlos Gomes 
como estudante de contraponto e fuga no Conservatório de Milão, mas 
de fato uma interpretação do próprio gênero operístico em suas condi-
ções sociais e materiais peculiares – “audiovisuais” em toda a linha, é 
talvez desnecessário lembrar.

A interpretação geral de Silva, porém, como é revelado a seguir no 
comentário de Roberto Macedo, traduz tanto um distanciamento do 
background teórico em questão (o universo dos partimenti, esboços 
musicais em uma única linha servindo de guia para a improvisação de 
uma composição ao teclado, e utilizados nos conservatórios italianos da 
época como recurso para o ensino “prático” e “coletivo” de harmonia e 
contraponto, e envolvendo assim também análise e performance), quan-
to uma diferenciação extrema dos universos sacro e profano estranha 
à época e ao contexto histórico particular de Gomes. Resulta daí que 
aquilo que não fazia sentido de um ponto de vista talvez por demais 
visual (quintas e oitavas seguidas apontadas por Silva, por exemplo) 
poderia ser (e era, de fato) perfeitamente aceitável de um ponto de vista 
auditivo; o que está em jogo, somos levados a compreender, é a tensão 
existente entre “o fator harmônico” e “a rígida condução contrapontís-
tica das vozes”, e o peso relativo dado a cada qual nas diversas tradições 
de ensino do contraponto, dos séculos xviii ao xx.

Tanto a análise de Silva, personagem aliás único, pela trajetória so-
cial e profissional e pelo legado pedagógico, quanto a contextualização 
de seu pensamento por Macedo revelam-se de extrema relevância para 
a pesquisa sobre vida e obra de Carlos Gomes e para uma história do 
ensino da composição no Brasil e para brasileiros que se coloca como 
um riquíssimo, e até certo ponto pouco explorado, horizonte de pesqui-
sa. Complementa tal discussão o artigo de Marcos Virmond e Lenita 
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Waldige Mendes Nogueira na seção seguinte, focando Gomes em um 
momento imediatamente precedente, ou seja em seu período de estudos 
no Rio de Janeiro entre 1859 e 1863, e pelas lentes da sua recepção pela 
imprensa carioca da época.

Igualmente relacionado a algumas das questões abordadas no dossiê 
temático do volume revela-se o artigo de Julio Cesar Damaceno e Acácio 
Piedade. A análise de uma seção do poema sinfônico Canticum naturale 
(1972) de Edino Krieger em diálogo com Mãe d’Água (1969) para canto 
e violão de César Guerra-Peixe suscita, de fato, uma apreciação não 
apenas das representações sonoras da água, mas sobretudo da vocalidade 
de tais representações. A tradição francesa de vocalises e a tradição de 
música programática (remontando ao século xix europeu) colocam-se 
como pano de fundo histórico a partir do qual a obra de Krieger é 
compreendida – em toda a sua potência intertextual, narrativa e pictórica, 
de onde todo um espectro de estímulos para além do meramente auditivo 
– como “recriação do ambiente sonoro da floresta amazônica”, recriação 
da qual, porém, surge um “Nordeste inesperado”.

Na seção “Arquivo de Música Brasileira”, finalmente, é apresentada 
uma edição inédita do 1.o mov. do Quarteto de cordas n.o 3 de Alber-
to Nepomuceno, contendo a primeira versão da obra, posteriormente 
alterada para dar forma à música que se tem hoje disponível em grava-
ções, partituras comercializadas e concertos. Como referido nas notas 
introdutórias à edição, trata-se aqui de um manuscrito doado por Sérgio 
Nepomuceno Alvim Corrêa, neto do compositor, à Biblioteca Alberto 
Nepomuceno da Escola de Música da ufrj que pouca atenção havia 
recebido até aqui, entre outras razões pela ação do tempo sobre o mate-
rial, cuja deterioração dificultava sobremaneira o acesso a seu conteúdo, 
e assim uma avaliação justa de seu significado estético e histórico. A 
“reconstrução” da partitura, portanto, ensejou não apenas comentários 
desta ordem (estético-histórica), como também reflexões sobre o ensino 
de composição recebido por Nepomuceno em Berlim, em seus anos de 
formação. Com isso, a perspectiva aplicada à Gomes na seção “Memó-
ria” é retomada, no “Arquivo de Música Brasileira”, desta feita porém 
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no polo diametralmente oposto à ópera italiana, ou seja naquele da 
música de câmara de extração germânica. Com sua publicação, também 
uma homenagem a Nepomuceno em seu centenário de morte, retoma-se 
a vocação original desta seção tal como idealizada por Luiz Heitor Cor-
rêa de Azevedo em 1934: “a impressão dos mais valiosos documentos 
musicais existentes na Biblioteca Nacional de Música [atual Biblioteca 
Alberto Nepomuceno]”.3 Luiz Heitor tinha em vista, naturalmente, a 
praticidade e impacto que proporcionaria a veiculação de tais edições, 
produzidas em estreita conexão com a própria história do Instituto 
Nacional de Música, através da nascente Revista Brasileira de Música. 
Vale ainda hoje, portanto, a visão do primeiro editor da publicação.

Aos editores-chefes cabe, finalmente, agradecer a colaboração da-
queles sem cujos esforços o presente volume não teria sido possível: os 
autores das diversas contribuições, os editores convidados e, pelo apoio 
técnico, a equipe do Sistema de Bibliotecas e Informação da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro (sibi-ufrj) e Miguel Romeu Amorim Neto 
(Instituto Tércio Pacitti da ufrj).

os editores-chefes.

3 Azevedo, Luiz Heitor Corrêa de. “Archivo de musica brasileira”. Revista Brasileira 
de Música, v. 1, mar. 1934, p. 61-62.
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Estudos de contraponto e fuga
de Carlos Gomes1, 2

Paulo Silva3

Nas manifestações que ora se fazem ao grande compositor brasileiro 
que foi Antônio Carlos Gomes, coube-me o encargo de lhe comen-

tar as lições de contraponto e fuga. Tentei, por várias vezes, desistir da 
incumbência dada a falta de tempo para tantas dificuldades que se me 
deparavam sempre que, planejada a tarefa, me dispunha a executá-la. 
Não o fiz por se tratar dum pedido-ordem do meu amigo o ilustre pro-
fessor Luiz Heitor, inteligente e dinâmico animador desta revista.

1 Este trabalho é o resultado de um exame procedido pelo autor nos manuscritos per-
tencentes ao Prof. Alfredo Gomes, que contém diversos contrapontos e fugas do 
autor do Guarany, no período de seus estudos com Lauro Rossi, em Milão. Nota 
da redação.

2 Revista Brasileira de Música, Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, p. 168-176, nov. 1936 
(“Número especial consagrado ao 1.o centenário de A. Carlos Gomes”). (Nota dos 
editores da republicação, João Vicente Vidal e Roberto Macedo.)

3 José Paulo da Silva nasceu em 1892 em Niterói, estado do Rio de Janeiro. É no seio 
das bandas de música que tem início sua formação musical. Em 1905 matriculou-
-se no antigo Instituto Nacional de Música (atual Escola de Música da ufrj), onde 
graduou-se em trombone. Teve entre seus professores diversas figuras de renome à 
época, como Frederico do Nascimento, José Raymundo da Silva, Agnelo França e 
Francisco Braga, sendo que este último exerceu forte influência sobre ele. Obteve o 
título de Livre Docente de harmonia em 1921 e assumiu, em 1935, a cátedra de con-
traponto e fuga do Instituto. Dois anos depois, visitou o Conservatório de Paris. Sua 
atuação como docente na instituição foi de enorme relevância para várias gerações 
de alunos, tendo sido adotados por muito tempo, em suas classes de contraponto, 
seus livros Curso de contraponto (1933-1938), Manual de fuga (1935) e Manual de 
harmonia (1932-1937). Publicou também um pequeno livro para o ensino de com-
posição, Linguagem da música (1954), em que todas as regras e restrições contidas 
nas obras anteriores foram revisadas e simplificadas. Faleceu no Rio de Janeiro em 
1967. (Nota dos editores da republicação.)

doi: https://doi.org/10.47146/rbm.v33i1.37016
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Feito esse introito, que servirá para, em parte, exculpar-me de falhas, 
começarei dizendo que embora Carlos Gomes houvesse sido um gênio 
dotado, em grau máximo, de tendências musicais invulgares, muitos de 
seus trabalhos escolares não se mostram, dignos de recomendações.

Deslizes de quintas e oitavas consecutivas, acordes de 4.a justa e 6.a 
empregados inadequadamente, quintas e oitavas diretas defesas, e até 
em certos passos, a falta de elegância melódica afeiam-nos causando, 
infelizmente, desprazer a quantos já se habituaram a amar e admirar a 
expressão em que a beleza da forma tem cuidados especiais. Certamente 
tal afirmação sem provas, não convence; por isso para aqui traslado estes 
lanços:

14.o comp.
da 6.a lição

1

7. o e 8. o comp.
da 16.a lição

4.o e 5.o comp.
da 17.a lição

6.o e 7.o comp.
da 22.a lição

3.o e 4.o comp.
da 33.a lição

16.o e 17.o comp.
da 38.a lição

2
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[169] Apreciemos agora a linha melódica deste soprano que se encon-
tra na lição 15.a.

[170] E não se diga ser o caso do incipiente que luta com o ter de cor 
toda uma alentada gramática do expressar musical; já iniciado na arte 
da fuga tem cochilos deste jaez:

Os primeiros compassos da lição 39.a

9.o e 10.o comp.
da 48.a lição

6
4

*

4

3

5



memória

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 1, jan.–jun. 2020 · ppgm-ufrj

22

A colheita poderia ser muito mais abundante; mas os espécimes que 
ponho diante dos olhos do leitor tem a vantagem de afastar discussões 
bizantinas ou sofísticas: interpretatio cessat in claris.4 

A contradição assinalada, que ainda mais ao vivo se observa se se 
avalia o que acabamos de examinar com as palavras com que G. Verdi 
exprime sua admiração por C. Gomes: “Questo giovane comincia da 
dove finisco io”,5 desfaz-se quando se apreciam o meio em que C. Gomes 
formou sua cultura artística, os recursos de que dispunha a pedagogia 

4 “A interpretação cessa nas coisas claras”, expressão comum no universo jurídico 
para indicar que, ali onde a lei é clara, não há lugar para interpretação. (Nota dos 
editores da republicação.)

5 “Este jovem começa onde termino eu!” (Nota dos editores da republicação.)

13.o, 14.o e 15.o comp. da 3.a Fuga

pobreza de harmonia

9.o e 10.o comp. da 3.a Fuga 75.o e 76.o comp.
da 3.a Fuga

65.o e 66.o comp.
da 1.a Fuga

6

7
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musical da época e principalmente a manifesta aversão de C. Gomes às 
regras e prescrições que os tratados e compêndios enfileiram.

Os exercícios puramente de técnica, trata-os C. Gomes com evidente 
má vontade, desanimando-se de todo trabalho de polimento e [171] cor-
reção, como acima vimos. O compor isso sim, interessa-lhe sobremodo: 
seus contrapontos floridos que, quando livres, são verdadeiras compo-
sições, assumem, alguns deles, o caráter de lídimo modelo de melódica 
expressiva e de perfeito equilíbrio. Ao leitor não furtarei o fino gozo de 
admirar alguns compassos dum desses feitos.

A beleza da melodia, naturalidade das imitações e a propriedade da 
harmonia se congregam numa síntese, que satisfaz ao técnico e agrada 
ao leigo.

Podemos afirmar que C. Gomes fez bem tudo que realmente desejou 
fazer; só deixou de fazer bem o de que não gostava de fazer. Dedicou-se 
ao teatro e no teatro foi grande; se se dedicasse com o mesmo fervor à 
música de câmara ou sinfônica também nesse terreno seria tão eminente 
quanto o foram as figuras mais representativas.6

6 Somos levados a supor, neste ponto, que Paulo Silva, se por um lado dificilmente 
desconhecia a “Sonate in 4 tempi”para cordas de Gomes (“O burrico de pau”), exí-
mia demonstração de técnica e domínio polifônico do meio instrumental de câmara, 
por outro provavelmente considerou-a uma exceção na produção do compositor. De 
fato, trata-se de uma obra tardia de Gomes, composta em 1894, ano em que plei-
teava o cargo de diretor do Liceo Musicale de Pesaro, na Itália (sendo preterido em 
favor de Pietro Mascagni). (Nota dos editores da republicação.)

8
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Basta ver a exposição e o 1.o divertimento da 3a fuga cujo sujeito é 
de sua lavra, para disso ter-se a certeza. Não nos esqueçamos de que se 
trata dum trabalho de classe, pois é de dezembro de 1865.

Naturalidade e simplicidade magnífica! Carlos Gomes com muito espí-
rito, deixa ver a antipatia que votava às exigências escolares, nestes dize-

Allegro9
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res, que junta aos trabalhos: “Conquanto não seja ainda tempo tomemos 
(cá para nós) a liberdade de conservar o pedal, porque entendo que hoje 
em dia não se fabricam casas sem alicerces!...”. A propósito dum trilo que 
pôs num de seus exercícios, escreveu: “Não dispenso o trinado: arranje-se 
como puder!” À 3a fuga deu esta letra: “Já está me cheirando enxofre! A 
fuga é uma maçada! Oh sim! É mesmo maçada”.

Disse eu que a precariedade dos recursos pedagógicos da época, de 
certo modo, devia haver contribuído para que nosso patrício não apre-
sentasse trabalhos melhor acabados. Vamos, pois, às razões em que se 
esteia o parecer.

Lauro Rossi, compositor de alto coturno, professor notável e mestre 
de Carlos Gomes,7 adotava, para uso dos alunos da classe de composi-

7 O italiano Lauro Rossi (1812-1885) estudou no Conservatório de Nápoles com 
Zingarelli, Giovanni Furno e Crescentini. Após um bem-sucedido início de carreira 
como compositor, Rossi trabalhou como diretor de óperas e impresario, percorrendo 

etc.

1.o Divertimento
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ção, um Guida ad un corso d’armonia pratica orale,8 de sua autoria, no 
qual, a respeito das quintas consecutivas se diz na p. 26: “Nello stile libe-
ro moderno sono tollerate le quinte di seguito ascendendo e discendendo 
per grado congiunto a moto retto fra le parti al disopra al basso”.9 Para 
essa regra dão-se, na p. 27, estes exemplos:

Na p. 47, entre o 6.º e 7.º compassos, na harmonização da escala 
diatônica, há estas quintas consecutivas:

[174] Mas, como se vê, na amostra, com a indicação de serem tolera-
das, segundo a regra da p. 26, isto é, “nello stile libero moderno”.

México, Cuba e os Estados Unidos até seu retorno à Europa em 1843, para recupe-
rar-se da febre amarela contraída no Novo Mundo. Após novos sucessos de com-
positor, foi nomeado diretor do Conservatório de Milão, passando a dedicar-se 
então quase exclusivamente aos afazeres acadêmicos. Em 1870 tornou-se diretor 
do Conservatório de Nápoles, produzindo no período obras instrumentais e sacras, 
além de duas óperas. Uma última obra dramática, com libreto em língua inglesa, 
estreou no Queen’s Theatre de Londres em 1877, resultando em um fiasco. Rossi 
pertenceu a uma geração de compositores italianos dominados pela tradição pós-
rossiniana de ópera, cujo esgotamento significou também um desafio intransponível. 
(Nota dos editores da republicação.)

8 Guida ad un corso d’armonia pratica orale per gli allievi del R. Conservatorio di 
Musica in Milano. Milão: Ricordi, 1858. (Nota dos editores da republicação.)

9 “No estilo livre moderno são toleradas as quintas seguidas ascendendo e descenden-
do por grau conjunto em movimento direto as partes acima do baixo”. (Nota dos 
editores da republicação.)

tollerate

10

11



paulo silva sobre carlos gomes

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 1, jan.–jun. 2020 · ppgm-ufrj

27

A ressalva força a concluir-se, com todo o rigor da lógica, que o 
exemplo da p. 47 no qual se apresentam as quintas em apreço está har-
monizado no estilo clássico.

Fica desse modo estabelecido o disparate de poder-se empregar no es-
tilo clássico o que mesmo no estilo livre é apenas tolerado. Convenhamos 
que isso não está fácil de ser entendido. E a confusão aumenta e chega a ser 
torturante com o fato de haver no mesmo exemplo, entre os compassos 9o 
e 10o, sem a mais leve observação, quintas seguidas das que em virtude da 
regra da p. 26 só se toleram “nello stile libero moderno”; pois deixa, no 
espírito do estudante – repito – a convicção de que tais quintas são boas 
no estilo clássico, embora apenas toleradas no estilo livre.

Não procede a desculpa de correr a embrulhada por conta de erro de 
revisão, porque o mesmo fato se reprova nas mesmas condições todas as 
vezes que se exemplifica a harmonização da escala diatônica. Vemo-lo 
nas p. 48 e 51. Ora, pergunto eu, como se podem, mediante essa mistura 
babélica, discernir os casos em que incide a proibição dos casos que a 
proibição não alcança?

Muito mais além poderia ir, se fosse meu intento analisar a obra 
didática do eminente L. Rossi, mesmo deixando de remissa as oitavas 
seguidas que ostenta o exemplo de cadências da p. 41,

ou deixando de evidenciar a impropriedade técnica de chamar cadência 
a encadeamentos de acordes, como se observa nestes exemplos, que se 
escrevem na p. 43:

12

13

cadenza
plagale

cadenza
perfetta
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Quis tão somente justificar meu ponto de vista; e para isso tanto basta. 
No tocante ao meio em que Carlos Gomes fez sua cultura artística, 

direi que a Itália musical do século xix sentia necessidade imperiosa de 
ouvir e admirar suas vozes de ouro. Era-lhe o pão do espírito. A Igreja 
com as exigências do Santo Ofício punha sérios obstáculos ao virtuo-
sismo vocal. Por isso, nesse mister, ela já não satisfazia às aspirações 
populares.

Sabe-se que a grandeza e imponência severa da escola de Veneza10 fo-
ram, em muito, devidas justamente à forte resistência oposta pela Igreja 
às músicas de caráter popular. O teatro tornou-se, pois, o ambiente, por 
excelência, em que o povo podia embevecer-se na suavidade de suas 
vozes privilegiadas, admirando-lhes, ao mesmo tempo, o malabarismo 
que ostentavam num punhado de trilos, grupetos, portamentos, gorjeios 
e bravatas de notas agudíssimas. O compositor italiano do seculo xix 
tinha que seguir as preferências do público, escrever de acordo com os 
cantores11 e de ficar ao serviço do teatro. Noutra [176] feição não lhe 

10 Paulo Silva refere-se aqui à ortodoxia e contenção da escola polifônica veneziana, 
de Claudio Monteverdi e Giovanni Gabrieli, em oposição à escola napolitana, em 
que elementos da arte operística começavam a introduzir-se na prática coral sacra. 
Parece ressentir-se, portanto, de um discernimento sobre a convivência entre o esti-
lo polifônico vocal vigente desde o final do século xvi e a nova estética, instaurada 
pela ópera. (Nota dos editores da republicação.)

11 Tratando da ‘Invocação’ – uma parte do 3.o ato do Guarany – Vincenzo Cernicchiaro, 
em sua Storia della musica nel Brasile[: dai tempi coloniale sino ai nostri giorni 
(Milão, 1926)] lembra que “convém notar, porém, que essa estupenda página não 
figurava na partitura concluída. Maurel foi queixar-se com o maestro; desejava que 
houvesse um Arioso, um trecho enfim, onde melhor pôr em evidência as suas quali-
dades vocais. Carlos Gomes sentiu-se realmente constrangido. De resto, tal acontece 

cadenza
perfetta

cadenza
perfetta

cadenza
perfetta



paulo silva sobre carlos gomes

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 1, jan.–jun. 2020 · ppgm-ufrj

29

seria possível a vida material. Ficava assim um campo muitíssimo redu-
zido para a arte individual e desinteressada.

Em face de tal situação os compositores que não somente malbara-
tavam a orquestra que era arranjada à maneira de acompanhamento ao 
canto, mas sem a complexidade e a energia do contraponto (geralmente 
acordes repetidos, tenutas, trêmulos e arpejos) como também a harmo-
nia que carecia dos cuidados que na mesma época, já se observavam 
na musica francesa e alemã. A forma ficava assim muito a desejar em 
requinte de perfeição. E tudo isso porque escreviam para ganhar o pão 
de cada dia. Cumpria agradar ao patrão que no caso era um publico que 
não estimava as profundezas nem preocupações com minucias. Mesmo 
porque estavam nas palmas que esse mesmo publico levava aos espetá-
culos o prestigio, a fama e o renome do compositor. E a arte sempre e 
sempre plasmada nessa orientação tornou possível o advento do verismo 
que a pejou de disparates, incongruências e aberrações.

frequentemente no mundo da arte lírica teatral; o objetivo principal é justamente o 
de agradar os intérpretes estreantes de óperas inéditas. E é sabido ainda como em 
tais circunstâncias as exigências dos senhores cantores são, quase sempre, absurdas 
e ilógicas. Tal coisa, evidentemente, deve produzir um vivo sentido de contrarieda-
de no espírito do compositor. Para mencionar alguns exemplos das tolas demandas, 
pede-se que o tenor cante com a prima-dona um dueto de amor, e que não falte no 
acorde da dominante um belo ‘si’, ou um estrepitoso ‘dó’ agudo, para obter aplau-
sos; o barítono por sua vez exige um trecho heróico, fantástico, com uma cadên-
cia banal, que não tem elegância alguma, nem a mais ligeira conexão lógica com o 
sentimento da frase sentida pelo autor; o baixo, destituído de bravura, quer o seu 
quinhão de frases amplas, expressivas, sentimentais, mesmo quando o argumento é 
sério, ou dramático, pouco se importando se disso resulta um efeito desastroso para 
o drama, para a forma, para o desenvolvimento, para o equilíbrio da ópera, enfim! É 
fácil, portanto, imaginar a inquietação, o constrangimento do maestro-compositor, 
frequentemente obrigado a sacrificar conceitos musicais adequados à ação do drama 
para satisfazer as absurdas exigências de certos artistas, os quais acreditam que a be-
leza da arte, do bel canto, reside unicamente no potencial da sua voz” (p. 361-362, 
tradução de Giulio Draghi e João Vicente Vidal). “Mas Rossini desejava ter sucesso 
no teatro o mais rápido possível para ganhar a vida. Ou então tais eram as condi-
ções da produção musical na Itália àquela época” (Paul Landormy, Histoire de la 
musique [(Paris, 1910)], p. 283). (Nota de Paulo Silva).
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Consideradas todas essas circunstâncias, Carlos Gomes absolve-se de 
quantas faltas possa ser arguido, deixando ainda em seu prol valioso 
saldo que sozinho perpetua-o como gênio; não somente na memória dos 
brasileiros, mas também na de toda a humanidade que sente, canta e 
compreende com o coração.
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Paulo Silva sobre Carlos Gomes:
notas sobre o ensino de contraponto 
nos séculos XIX e XX
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RESUMO: Em 1936 era publicada uma edição da Revista Brasileira de Música come-
morativa do centenário de nascimento de Antônio Carlos Gomes (1836-1896). Neste 
volume, um interessante artigo de Paulo Silva tratava dos estudos de contraponto e 
fuga do autor de Il guarany. Silva, professor de contraponto e fuga do então Instituto 
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sob a orientação de Lauro Rossi, professor e diretor do Conservatório de Milão. Em 
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Em 1936 era publicada uma edição da Revista Brasileira de Música 
comemorativa ao centenário de nascimento de Antônio Carlos 

Gomes (1836-1896). Nesta edição, com 480 páginas inteiramente dedi-
cadas a Gomes, figura um interessante artigo de Paulo Silva tratando dos 
estudos de contraponto e fuga do autor de Il guarany. Silva, professor de 
contraponto e fuga do então Instituto Nacional de Música, selecionou 
exemplos de exercícios de contraponto e fuga de Gomes realizados na 
Itália, sob a orientação do compositor Lauro Rossi, eminente professor 
e diretor do Conservatório de Milão. Em muitos desses exemplos, são 
apontados erros ou deslizes que Silva atribui, pelo menos em parte, às 
deficiências do método de ensino de Rossi.

O ensaio de Paulo Silva sobre a formação contrapontística de Carlos 
Gomes enseja abordagem bifocal: a primeira visaria a uma análise mais 
ou menos sintética do currículo de composição no conservatório de Mi-
lão na época em que Gomes para lá foi enviado para aperfeiçoar seus 
estudos musicais. A isso, conjuga-se naturalmente a avaliação do papel 
de Lauro Rossi na construção dessa matriz de formação, bem como o 
tratamento que recebeu o contraponto de Rossi, seja como técnica em 
si, seja como ferramenta para um “compositor operístico”. Por outro 
lado, o ensaio de Silva suscita interesse pela possibilidade que oferece de 
se jogar luz sobre a ideologia subjacente à sua estrutura argumentativa. 
Neste caso, duas seriam as vertentes a se explorar: 1) a investigação, 
no discurso de Silva, de vestígios de uma reação à “antiga” escola ope-
rística italiana, cujo maior representante no Brasil sempre fora Gomes 
(reação aliás revigorada na esteira de dois outros importantes vetores 
estéticos e ideológicos da história intelectual brasileira, o modernismo 
e o nacionalismo dos anos 1920-30); e, igualmente instigante, 2) uma 
apreciação da filiação de Silva à escola francesa, em relação sobretudo ao 
papel que esta assume, com o protagonismo do Conservatório de Paris, 
na formação de uma grande quantidade de compositores na segunda 
metade do século xix e início do xx. Ainda que essa influência tenha 
chegado tardiamente ao Brasil – considerando o pendor da balança para 
o universo germânico, na passagem do Império para a República, com 
a preeminência das figuras de Leopoldo Miguéz (1850-1902) e Alberto 
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Nepomuceno (1864-1920) (Pereira, 2007; Vidal, 2014) –, a entrada em 
cena de Francisco Braga foi vital para que um peso maior fosse dado 
ao modo francês de tratar a instrução técnica e estética dos que ali, no 
Instituto Nacional de Música, buscavam seu preparo na composição.2

Em primeiro lugar propomos abordar, ainda que de forma resumida, 
a formação de Gomes no Brasil. Na verdade, o que se quer ressaltar 
aqui é o ensino de contraponto e fuga ao qual teve acesso. Em seguida, 
abordamos sua passagem pelo Conservatório de Milão, com um foco 
sobre essas duas disciplinas, pois são nelas que se ancora o texto de 
Paulo Silva para tecer seus comentários e juízos severos. Em terceiro 
lugar, procuramos delinear o ambiente intelectual e artístico dominante 
no Instituto Nacional de Música à época em que surge, por provocação 
de Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, o artigo de Silva. Por fim, analisamos 
alguns dos comentários de Paulo Silva aos exercícios de Gomes à luz das 
perspectivas apontadas nos itens anteriores.

Formação de Gomes no Brasil

Carlos Gomes iniciou seus estudos em Campinas, com o pai, Manoel 
José Gomes, que era um músico típico do interior do Brasil, ou seja, um 
artesão musical voltado para o provimento da música litúrgica e cívica 
na cidade onde morava a família, Campinas (São Paulo). No entanto, 
não se pode inferir que o envolvimento de Gomes com a tarefas eminen-
temente práticas do pai tenha redundado em uma formação técnica e in-
telectualmente deficiente. Na verdade, o progenitor do compositor tivera 
aulas de contraponto com André da Silva Gomes.3 Portanto, em 1859, 
quando se matricula no Imperial Conservatório de Música, Gomes já 
é portador de algum conhecimento da técnica contrapontística. Nessa 

2 Ver síntese biográfica de Paulo Silva à p. 19 da presente edição.
3 André da Silva Gomes (1752-1844), compositor e professor português, radicado em 

São Paulo desde 1774. Teve grande influência na vida musical, especialmente na sua 
tarefa de pedagogo. Este último havia escrito uma espécie de tratado de contraponto, 
ao qual deu o título de Arte explicada do contraponto, cuja transcrição foi editada 
publicada por Régis Duprat e colaboradores. O único exemplar que sobrevive deste 
tratado é uma cópia de 1830, por Jerônimo Pinto Rodrigues (ver Duprat, 1998).
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instituição, estuda contraponto com Gioacchino Giannini (Silva, 2007, 
p. 113), que introduz o jovem aluno à técnica do partimento, e o faz 
através de uma publicação intitulada Partimenti ossia bassi numerati, 
del celebre maestro Fedele Fenaroli (Nogueira, 2006, p. 58).4 Nesse par-
ticular, embora seja provável que o maestro Giannini tenha trazido da 
Itália sua própria biblioteca, merece destaque o fato de que a proeminên-
cia da figura de Francisco Manoel da Silva esteja associada ao momento 
em que tem início a difusão de obras teóricas impressas no Brasil, como 
bem atestam Binder e Castagna (1996)5:

[...] com Francisco Manuel da Silva, Rafael Coelho Machado e outros, inau-
gurou-se uma nova fase de teoria musical brasileira, na qual as obras didáticas 
apresentavam-se impressas, voltadas a todas as áreas de atuação dos músicos 
práticos e destinadas a um público mais numeroso. Foi esse o tipo de teoria que 
orientou a prática musical brasileira até as primeiras décadas do séc. xx e que 
somente foi renovada com as gerações nacionalistas que passaram a atuar a par-
tir da década de 1920 (1996, p. 20).

Tomando como ponto de partida o fato de que Carlos Gomes enceta o 
aprendizado formal de composição com um maestro italiano, é imperioso 
fazer breve incursão na formação de um compositor italiano (entenda-se 
aqui, compositor de óperas) em um conservatório italiano do final do sé-
4 “Partimenti ou baixos cifrados, do célebre maestro Fedele Fenaroli”. Nogueira 

(2006) cita também uma segunda obra, que seria objeto de estudo de Gomes a essa 
época: o Trattato d’accompagnamento de Luigi Felice Rossi publicado com a obra 
de Fenaroli (Partimento ossia bassi numerati del celebre Maestro Fedele Fenaroli e 
trattato d’accompagnamento di Luigi Felice Rossi. Milão, s.d. [c. 1844]). Nesse caso, 
não confundir com Lauro Rossi, que foi professor de contraponto e composição de 
Gomes em Milão. Uma breve apreciação sobre os partimenti, ou seja, sua definição, 
bem como sua aplicação na formação dos compositores do século xix, será apresenta-
da um pouco mais à frente, quando será tratada a questão do ensino de composição na 
Itália. Marcelo Fagerlande (2000, p. 8-9), em uma revisão de um livro de Joel Lester 
(Compositional Theory in the Eighteenth Century. Cambridge: Harvard University 
Press, 1992), demonstra a diversidade terminológica, característica da teoria da per-
formance, e mais especificamente dos tratados dos séculos xvii e xviii. Ver também 
Christovam; Machado Neto (2013).

5 Binder e Castagna (1998, p. 200) menciona um pequeno tratado, atribuído a 
Francisco Manoel da Silva: a Arte da Muzica para uso da mocidade brasileira por 
hum seu patrício (Rio de Janeiro: Typographia de Silva Porto & Cia., 1823), que 
trata resumidamente do baixo contínuo no capítulo referente ao acompanhamento.



memória

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 1, jan.–jun. 2020 · ppgm-ufrj

36

culo xviii e início do xix. Tal nos dá uma ideia das tensões, nem sempre 
ocultas, entre os anseios artísticos de Carlos Gomes e seu real preparo 
técnico. É inclusive plausível sugerir que muitas das diretrizes do ensino 
de música nos conservatórios italianos tenham origem na chamada “es-
cola napolitana”, cujo estilo teve inegável protagonismo na construção 
do gênero operístico italiano desde o final do século xvii até meados do 
xviii. Nesse contexto, o partimento se institui como um dos fundamentos 
da técnica composicional. Mas o que eram, afinal, os partimenti? E como 
podemos entendê-los no ensino de composição, na Itália, ao longo dos 
séculos xviii e xix e estendendo-se até outros países?

Segundo Diergarten, partimenti eram exercícios constituídos de “li-
nhas do baixo com ou sem cifragem, as quais o estudante aprendia a 
realizar de improviso, de acordo com as regras do baixo contínuo, da 
regra da oitava e de uma variedade de modelos padronizados de compo-
sição” (Diergarten, s. d., p. 9, grifo nosso).6 Embora o partimento fosse 
amplamente praticado, o contraponto rigoroso, no estilo palestriniano 
preconizado por Fux, era também ensinado e exercitado ali. O parti-
mento era constituído de vários estágios de aprendizado e regulado por 
normas (regole): noção de consonância e tratamento das dissonâncias, ca-
dências, a regra de oitava (regola dell’ottava) e outros esquemas abstratos 
(estruturas sequenciais, modulantes ou não). Essas regole e esquemas se 
inscreviam em uma estrutura escalonada e sistêmica, na qual

à medida em que o estudante progredia [...], dominava mais e mais esquemas. Cada 
novo partimento era uma oportunidade para descobertas, para reforço de esquemas 
aprendidos previamente e para a prática de juntar as partes constituintes em um 
todo satisfatório. Era um curso não verbal de estudos que combinava elementos de 
performance, análise, improvisação, e composição (Gjerdigen, 2009, p. 105).7

6 “Partimenti sind unbezifferte oder bezifferte Basslinien, die der Student im Stegreif 
nach den Regeln des Generalbasses, der Oktavregel und einer Vielzahl standar-
disierter Satzmodelle auszusetzen lernte.” Segundo Sanguinetti (2012, p. 167), 
os partimenti diferem do baixo contínuo como acompanhamento (throughbass, 
Generalbass), por constituírem, de forma autônoma, a base de uma composição 
completa para teclado. Ou seja, o baixo contínuo era o componente de uma obra 
pronta, enquanto o partimento apresentava-se como uma estrutura, um modelo, 
sobre o qual se podia realizar, contrapontisticamente, uma peça.

7 “As the student progressed […], he mastered the craft of more and more schemata. 
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Ao domínio da técnica do partimento seguia-se o estudo da “fuga parti-
mento”, e então as composições livres. Para tornar mais claro o conte-
údo normativo da técnica do partimento, tomemos a “regra da oitava” 
(exemplo 1). Esta nada mais era do que a realização, no instrumento de 
teclado, de uma progressão com uma linha do baixo em forma de escala 
(modo maior ou menor) ascendente ou descendente:

Exemplo 1. Quintas paralelas no esquema da “regra da oitava” de um partimento.

Desde já se observa, límpida e claramente, as quintas justas paralelas 
entre os compassos 6 e 7, de há muito admitidas “nello stile libero 
moderno” (como diria Lauro Rossi), em razão de ser o partimento uma 
realização, em grande parte, feita diretamente ao instrumento de tecla-
do, e na qual o fator harmônico sobrepuja a rígida condução contrapon-
tística das vozes. No contexto específico do exemplo anterior, portanto, 
três condições se destacam: as ditas quintas não acontecem entre vozes 
extremas; nos compassos citados a terça de cada acorde figura no baixo; 
e, o mais importante, há uma dissonância no segundo acorde. Em uma 
análise superficial, efetuada com base fenomenológica, fica patente que o 
paralelismo das quintas é “atenuado” pelos aspectos harmônicos coloca-
dos em jogo. Estes procedimentos eram aceitos desde a segunda metade 
do século xviii e se expandiram sobremaneira nas primeiras décadas do 
xix. Poderíamos trazer aqui inúmeros exemplos de conduções de vozes, 
que a exemplo da regra de oitava, e circunscritas a essa técnica de ensi-
no, não eram regidas pelo mesmo rigor então aplicado ao contraponto 

Each new partimento was an opportunity for discovery, for reinforcement of pre-
vious schemata, and for practice in knitting the component parts into a satisfying 
whole. It was a nonverbal course of study that combined elements of performance, 
analysis, improvisation, and composition” (nossa tradução).

Quintas justas paralelas
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vocal oriundo de Fux. Para Diergarten, todavia, verificava-se na escola 
napolitana um sentido de valorização do contraponto:

O ensino do contraponto dos conservatórios napolitanos era lendário. Em seu 
relato sobre as escolas italianas do início dos anos de 1770, escreveu Charles 
Burney: “assim como os estudiosos dos conservatórios venezianos eram justa-
mente celebrados por seu gosto e clareza de execução, os de Nápoles desfrutam 
há muito da reputação de serem os primeiros contrapontistas ou compositores 
na Europa”. Burney também utiliza aqui a noção de “contraponto” manifes-
tamente em sentido amplo, como sinônimo de “composição”, embora o con-
traponto rigoroso desempenhasse no ensino napolitano um importante papel. 
Especificamente, o curriculum napolitano constituía-se do seguinte: de início 
exercícios de solfejo (“solfeggi”) com os quais exercitava-se a teoria musical 
geral e a solmização. Pelos muitos manuscritos e impressos que sobreviveram, 
sabe-se que eram peças vocais sem texto, acompanhadas de baixo contínuo, cujo 
grau de dificuldade abrangia desde exercícios básicos até composições amplas, 
imitativas e canônicas, de tal forma que muitos aspectos contrapontísticos já 
podiam ser introduzidos en passant” (Diergarten, s. d., p. 8-9).8

Cabe lembrar que, nesse âmbito, figuravam também os solfeggi fugati, 
que além de já mostrarem uma maior extensão e um emprego de figura-
ções rítmicas, trabalhavam procedimentos imitativos de certa complexi-
dade, atrelados a planos formais de maior envergadura (como formas-
-sonata, por exemplo), aos quais eram aplicados processos modulatórios 
e de trabalho temático-motívico que seriam elaborados logo em seguida, 

8 “Die Kontrapunktausbildung der neapolitanischen Konservatorien war legendär. 
In seinem Bericht über die italienischen Schulen schreibt Charles Burney Anfang 
der 1770er-Jahre: ‘As the scholars in Venetian Conservatorios have been justly cel-
ebrated for their taste and neatness of execution, so those in Naples have long en-
joyed the reputation of being the first Contra-puntists or composers in Europe.’ 
Auch Burney benutzt den Begriff ‘Kontrapunkt’ hier offenbar im weiteren Sinne 
als Synonym für ‘Komposition’, doch spielte in der neapolitanischen Ausbildung 
auch Kontrapunkt im engeren Sinne eine wichtige Rolle. Im Einzelnen gestaltete 
sich das Neapolitanische Curriculum wie folgt: Am Anfang standen Singübungen 
(‘Solfeggi’), mit denen die allgemeine Musiklehre und Solmisation geübt wurden. 
Bei den in zahlreichen Manuskripten und Drucken überlieferten Solfeggi handelt es 
sich um Generalbass-begleitete, textlose Gesangsstücke, deren Schwierigkeitsgrad 
von basalen Übungen bis hin zu umfangreichen, imitatorischen und kanonischen 
Kompositionenreicht, so dass viele Aspekte des Kontrapunkts bereits en passant ein-
geführt werden konnten”(nossa tradução). Diergarten refere-se aqui a um relato de 
Charles Burney (1726-1814), historiador de música inglês.
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durante o ensino do partimento (Diergarten, s. d., p. 9). Embora esse 
estilo, francamente fundado na prática instrumental, fosse amplamente 
empregado, o ensino do contraponto vocal (rigoroso, no estilo palestri-
niano) não era descuidado, especialmente por servir de modelo para as 
partes corais das obras sacras.9

Esta breve exposição dos princípios por trás dos partimenti, que teve 
por objetivo tão somente revelar algumas das bases do aprendizado de 
Carlos Gomes no Brasil, termina também por demonstrar que muitas das 
observações de Paulo Silva, relativas tanto a realizações do compositor 
campineiro, quanto à presumida “precariedade dos recursos pedagógi-
cos da época”, mostram indícios de um certo desconhecimento seu dos 
procedimentos então vigentes, fundados em uma tradição já há muito 
consolidada na Itália.10

Gomes no Conservatório de Milão

A excelência acadêmica e artística de Gomes, demonstrada na capital do 
Império, resultou na concessão de uma bolsa (ou pensão) para estudar 
no Conservatório de Milão.11 Todo o processo de seleção de Gomes 
9 O que demonstra a convivência entre dois estilos (ou idiomas, na terminologia de 

Meyer) diferentes ou contrastantes: a prima e a seconda prattica. Na verdade, a es-
crita vocal baseada no Gradus ad Parnassum de Fux, já bastante difundida na Itália 
na segunda metade do século xviii, uma vez aprendida como forma abstrata, era 
com relativa frequência tratada como “esqueleto” a ser preenchido com os procedi-
mentos e as figurações originários dos partimenti.

10 Não sendo o objetivo do presente trabalho o aprofundamento sobre o tema do en-
sino por meio do partimento, o leitor interessado poderá se valer de outras fontes 
bibliográficas: Robert O. Gjerdingen, Partimento, que me veux-tu? (2007); Felix 
Diergarten, “The true fundamentals of composition”: Haydn’s partimento counter-
point (2011); e Giorgio Sanguinetti, The Art of Partimento: History, Theory, and 
Practice (2012). Nos últimos anos tem se esboçado uma espécie de reabilitação do 
partimento nas escolas de música dos países de fala alemã. Em relação a isso, ver 
Van Tour (2019).

11 Esta instituição, fundada em 1807, em plena ocupação napoleônica da Itália, se dis-
tinguiria das demais na península pelo seu caráter laico, considerando-se que os con-
servatórios já existentes, em especial os de Nápoles e Veneza, estavam estreitamen-
te vinculados a instituições religiosas. O conservatório de Milão organizou-se, seja 
no sentido pedagógico, seja no administrativo, tendo como modelo o recém-criado 
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e as subsequentes dificuldades financeiras e entraves burocráticos são 
narrados por Silva (2007, p. 119-125), a partir de fontes documentais 
primárias. Porém, há um aspecto interessante a se atentar: a constatação 
de que o jovem compositor tivesse chamado a atenção dos professores 
do Imperial Conservatório, e do próprio Francisco Manoel, pelo seu 
bom desempenho exatamente na disciplina de contraponto. Segundo 
Silva (2007, p. 119-120), ele fora contemplado com a menção honrosa 
de contraponto no ano de 1859 (ano em que chegou para estudar no 
Rio), obtendo no ano seguinte a “medalha de ouro”, novamente em 
contraponto. Sua aplicação à disciplina teria sido, assim, relevante fator 
(embora não o único) para que fosse enviado a Milão para prosseguir 
seus estudos. E para lá se dirigiu, embarcando em dezembro de 1863.

Na Itália, conforme nos diz Nogueira, deu-se um reencontro com 
os Partimenti de Fenarole (Nogueira, 2006, p. 58-59), que Gomes já 
conhecera no Rio, ao que se somou um aprofundamento em harmonia, 
contraponto e fuga, agora com o maestro Lauro Rossi.12 Sua Guida 
ad un corso d’armonia pratica orale13 mencionado por Paulo Silva era, 
como sabemos, um livro eminentemente prático, tendo a inclusão da 
palavra “oral” (orale) uma significação especial. Vejamos uma parte do 
prefácio, do próprio Rossi: 

Um tratado de harmonia prática oral, que se possa confiar com proveito tanto a 
quem ensina, como a quem estuda, e que sirva de manual tanto àqueles como a 
estes, se não era uma reivindicação universal, como uma necessidade, foi toda-
via um desejo de muitos até o momento não atendido. A brevidade, a clareza e 
a precisão são virtudes indispensáveis a um tal método essencialmente prático. 
Procurei reunir tais virtudes no meu Guia, e se obtive maior ou menor êxito, 

Conservatório de Paris (1795). Seu estreito vínculo com a vida cultural da cidade, 
em especial com a ópera local ajudou a consolidá-lo como centro formador de mú-
sicos, e em particularmente de compositores desse gênero. Fizeram parte de seus es-
tudos lá os compositores Giacomo Puccini, Amilcare Ponchielli, Pietro Mascagni, 
Arrigo Boito, Bruno Maderna e o brasileiro Francisco Mignone. Segundo Volpe 
(1994-95, p. 51), dos vinte estudantes brasileiros que saíram do país para estudar 
música na Itália no período compreendido entre 1834 e 1884, treze foram para o 
Conservatório de Milão.

12 Ver síntese biográfica de Lauro Rossi à p. 25-26 da presente edição.
13 “Guia para um curso de harmonia prática oral”.
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não cabe a mim julgar. Nem pretendo menosprezar através dele o mérito dos 
mais conhecidos tratados, admiráveis por sua copiosa erudição, e merecidamen-
te acompanhados da estima do público; nem mesmo, ao publicar este trabalho, 
pretendi dizer algo novo ou melhor do que aquilo que outros já tenham dito 
até o momento: somente quis, com o apoio de minha experiência e convicção, 
e com o apoio das melhores tradições, oferecer um sistema de harmonia o mais 
completo possível e de todo prático para o ensino coletivo (Rossi, 1858, p. i, 
grifos nossos).14

A perspectiva de Lauro Rossi é o atendimento de uma demanda, a saber, 
aquela de um ensino de harmonia despido de complexidades e restrições 
(provavelmente advindas do contraponto vocal clássico) e voltado para 
o desenvolvimento de competências harmônicas em turmas coletivas, e 
não para o ensino privado, prática bastante usual até então.15 Assim, 
para quem examina a Guida mais detidamente e à luz da tradição dos 
partimenti, logo concluirá que ela, embora voltada para o ensino da 
harmonia escrita, e desprovida do caráter de esquema mais ou menos 
abstrato, a ser preenchido pelo aluno com outras fórmulas e figurações, 
traz consigo, de forma ainda mais simplificada, os mesmos fundamentos 
do partimento. Por isso, não é absolutamente de se estranhar a recorrên-
cia de licenze (licenças) nem a menção ao stilo moderno. O que Paulo 

14 “Un trattato d’Armonia pratica orale, da potersi mettere con profitto nelle mani di 
chi insegna, come di chi studia, e che serva di manuale a quelli ed a questi, se non 
sentivasi reclamato universalmente siccome un bisogno, fu tuttavia un desiderio di 
molti sin qui insoddisfatto. La brevità, la chiarezza e la precisione sono doti indi-
spensabili ad un tale metodo essenzialmente pratico. Io ho studiato di riunire tali 
doti in questa mia Guida, e se vi sia riuscito o meno, non spetta a me il giudicare. 
Nè io intendo menomare con ciò stesso il merito dei più conosciuti trattati apprez-
zabili per copiosa erudizione, e meritamente accompagnati dalla pubblica stima; nè 
eziandio, nel pubblicare questo lavoro, pretesi dire cose nuove o migliori di quel-
le che altri sin qui abbiano detto: solamente io volli, all’appoggio della mia espe-
rienza e convinzione, ed all’appoggio delle migliori tradizioni, indicare un sistema 
d’Armonia possibilmente compiuto e del tutto pratico per l’insegnamento coletivo” 
(tradução de Giulio Draghi).

15 Desenvolvimento diretamente relacionando às drásticas reconformações políticas, 
econômicas e sociais observadas na transição do século xviii para o xix, postas em 
marcha, entre outras coisas, pela Revolução Francesa, pela Revolução Industrial e 
pelas Guerras Napoleônicas, processo e eventos esses que culminaram com a ascen-
são de uma classe (e assim de uma cultura) burguesa na Europa oitocentista.
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Silva aponta como disparate é tão somente a menção de Rossi às quintas 
e oitavas paralelas como tolerâncias em relação ao estilo clássico, que 
é, contudo, tangencialmente tratado na Guida. Nesta, os esquemas são 
aqueles requeridos para a condução das partes no meio instrumental. 
Em suma, a Guida não trata diretamente do estilo clássico, e isso por 
uma simples razão: este já era estudado, e com certo rigor normativo, 
nas aulas de contraponto e fuga (Rossi, p. i). Quando se constata então 
que as “inconsistências” técnicas ou “deslizes” de Carlos Gomes são 
creditadas por Paulo Silva a seu professor e à fragilidade de seu tratado 
(Silva, 2007, p. 131-132), faz-se necessário, portanto, ter em mente que 
Paulo Silva vê como defeito algo já completamente aceito e praticado nos 
conservatórios italianos. Isso não quer dizer que haja aqui e ali, inegáveis 
erros, frutos de distrações. O que não se sustenta, todavia, é a relação de 
causa e efeito apontada por Paulo Silva (aqui o método, ali, por conse-
guinte, a falha), onde, na verdade, não há sequer causa.16

No ensino do contraponto e da fuga, a parte mais rigorosa no estu-
do contrapontístico em Milão, era provavelmente adotado o Cours de 
contrepoint et de fugue17 de Luigi Cherubini (1835) traduzido para o 
italiano por Luigi Felice Rossi.18 O tratado de Cherubini exerce aqui um 
papel decisivo, sobretudo pelo seu caráter transnacional, exatamente 
em um momento de afirmação do sentimento da nacionalidade que per-
passava o continente europeu. Mas essa característica aponta para uma 
origem mais remota, que é o seu parentesco com o Gradus ad Parnassum 
de Johann Joseph Fux, editado em Viena (1725) às custas da Coroa Aus-
tríaca (Mann, 1987, p. 75), e que rapidamente se tornou uma referência 
do ensino do contraponto, em especial pela sua proposta pedagógica: 

16 A análise crítica levada a efeito por Paulo Silva é informada por uma escola inteira-
mente diversa (a francesa), no âmbito da qual Silva sabidamente sobressaiu, como 
se verá adiante.

17 “Curso de contraponto e de fuga”.
18 Segundo Marcos Pupo Nogueira (2006, p. 58), Carlos Gomes teria estudado na 

Itália com Luigi Felice Rossi (1805-1863), coisa que ao que tudo indica, não acon-
teceu. Gomes estudou, na verdade, com Lauro Rossi. O próprio Nogueira asseve-
ra que “a disciplina de contraponto imitativo, adquirida principalmente com Rossi, 
exerceu papel decisivo na escrita de Gomes [...]” (2006, p. 32).
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apresentar o conteúdo teórico-prático em um formato contendo dificul-
dade e complexidade crescentes. Esse tratado, escrito originalmente em 
latim, angariou um tal prestígio, que rapidamente transitava entre os 
teóricos e compositores do século xviii de diversos recantos europeus, 
ganhando traduções para o alemão em 1742, por Lorenz Mitzler (Bent, 
2002, p. 575-576), sendo seguida das traduções para o italiano em 1761, 
para o inglês em 1768, e para o francês em 1773-1775. Nascido na Itália 
em 1760, Cherubini recebeu ali toda a sua formação como compositor, 
antes de se instalar em Paris, em 1786, e tornar-se um dos pioneiros na 
organização do Conservatório de Paris, em 1795. No seio dessa insti-
tuição Cherubini se consagrou como professor de contraponto, e é no 
meio de uma intensa disputa entre François-Joseph Fétis (1784-1871) e 
Antonín Reicha (1770-1836) em torno de questões estéticas e técnicas 
do ensino da disciplina que, onze anos após a publicação do tratado de 
Fétis (1824), Cherubini, já como diretor do Conservatório, publica o seu 
próprio tratado, talvez na tentativa de dar um ponto final aos embates.

Segundo Bent (2002, p. 590-591), Cherubini marca assim as linhas 
mestras do Cours de contrepoint et de fugue: “contraponto rigoroso e 
moderno”. Rigoroso levando em conta apenas as dissonâncias e con-
sonâncias, na forma como eram tratadas nos antigos teóricos (leia-se 
Zarlino, Artusi e, principalmente, Fux), e moderno, no sentido de ter 
encampado a tonalidade, ao invés dos antigos modos eclesiásticos.19 De 
fato, é essa leitura simplificada e atualizada feita por Cherubini que 
torna o seu tratado (na verdade, um livro-texto) um paradigma para o 
ensino do contraponto ao longo do século xix, especialmente na França, 
espraiando-se também nos países sob sua influência.20

Embora a Itália resistisse à influência francesa, o texto de Cherubini 
de igual modo afirmou-se ali por meio de uma tradução feita por L. F. 
19 Giovanni Battista Martini, ou simplesmente padre Martini (1706-1784), que atuou 

como musicólogo, compositor e pedagogo da música na Itália setecentista, ainda 
mantinha os modos antigos (gregorianos) na proposição de seus cantus firmi, e na 
sua realização contrapontística.

20 O próprio Arnold Schönberg (1874-1951) tem a sua leitura do Gradus: os 
Preliminary Exercises in Counterpoint (1963). O mesmo acontece com Heinrich 
Schenker (1868-1935).
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Rossi, em cujo prefácio há referência a uma certa flexibilização por conta 
da “tonalidade moderna”. Essa é a característica do Cours de Cherubini: 
o rigor do contraponto de Fux modelado pela instauração de uma estru-
tura harmônico-tonal.21

O Instituto Nacional de Música no início da década de 1930

Por tudo que vimos acima, com uma visão panorâmica da formação 
de Carlos Gomes no Brasil e na Itália, parece inevitável concluir que 
Paulo Silva, em seu julgamento da técnica contrapontística de Gomes 
tal como revelada por seus exercícios escolares (aliás jamais destinados 
ao escrutínio público), dos quais faz um recorte bem delimitado, deixa 
transparecer vestígios da forte reação à velha escola operística italiana, 
que fez do Instituto Nacional de Música republicano uma de suas mais 
importantes trincheiras. Sem perder de vista este pano de fundo histó-
rico, e visando ao esclarecimento da ideologia subjacente à estrutura 
argumentativa de Paulo Silva, procuramos delinear o ambiente inte-
lectual e artístico dominante (pelo menos no ensino da composição) 
no Instituto Nacional de Música em 1936, quando escreve seu sucinto 
comentário, a partir de um breve exame do contexto e do histórico do 
ensino do contraponto na instituição na virada do século xix para o xx.

A passagem do antigo Conservatório da época do Império para o 
Instituto Nacional de Música (atual Escola de Música da ufrj) pelas 
mãos de Leopoldo Miguéz (1850-1902) teve como principal eixo a “mo-
dernização” de seu escopo, no intuito de se criar uma instituição que, 
atendendo os anseios de atualização curricular, projetasse no campo da 
formação musical os ideais republicanos. A busca por referências nos 
grandes centros levou Miguéz a considerar os conservatórios alemães 
como os modelos ideais para o Brasil. E se podemos dizer que o proje-
to foi exitoso, sobretudo nos seus primeiros dez anos, em que Miguéz 
logrou incorporar ao corpo docente também um outro célebre germa-

21 Vê-se, portanto que a formação de Gomes no Conservatório de Milão pode não 
ter sido tão fraco quanto supunha Paulo Silva, que acertadamente viu, em certa 
parte do conjunto analisado, dignos modelos de “melódica expressiva” e “perfeito 
equilíbrio”.
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nista, Alberto Nepomuceno, que retornava de seus anos de formação na 
Europa (a maior parte dos quais em Berlim) em 1895. De outra parte, 
podemos verificar que a nomeação de Francisco Braga (1868-1945) para 
a cadeira de contraponto e fuga do Instituto em 1902 foi decisiva para a 
consolidação, ali, de um currículo com um matiz francês.

A estadia de Braga no Conservatório de Paris, sob a orientação de 
Jules Massenet (1842-1912),22 fez com que ele estivesse em contato dire-
to com as práticas pedagógicas e teóricas daquela que era então uma das 
mais respeitadas instituições de ensino musical da Europa. Braga estuda-
ra contraponto e fuga no Brasil com Carlos Mesquita (1864-1953), que 
por sua vez também trazia consigo a bagagem formativa francesa, tendo 
estudado no Conservatório de Paris com Émile Durand e com o próprio 
Massenet (contraponto e fuga). É em tal contexto que entra em cena o 
jovem José Paulo da Silva, mais conhecido como Paulo Silva.

Paulo Silva, que era trombonista e assim oriundo do rico universo 
das bandas de música da época, matricula-se no Instituto Nacional de 
Música em 1905, e algum tempo depois passa a ter aulas de contrapon-
to e fuga com Braga. Este foi o grande incentivador e mentor de Silva 
no Instituto. Como livre-docente de harmonia em 1921, e professor de 
harmonia, contraponto e fuga em 1935, Paulo Silva (que já havia pu-
blicado a maior parte de suas obras didáticas) viaja à França em 1937, 
para visitar o Conservatório de Paris.23 A essa época, já pontificava no 
estudo de contraponto e fuga o Traité de contrepoint et de fugue24 (1901) 
do compositor Theodore Dubois (1837-1924). O tratado de Dubois, 
bastante abrangente, encampando de forma ainda mais acentuada os 
procedimentos da harmonia, contém, porém, um rigor ainda maior, em 
especial no tratamento das dissonâncias e na condução de partes.25 Re-

22 Resultado de uma bolsa obtida por ter figurado entre os quatro finalistas do concur-
so para o novo Hino Nacional da recém-proclamada República.

23 Tanto o Curso de contraponto (1933) quanto o Manual de fuga (1935) são dedica-
dos a Francisco Braga.

24 “Tratado de contraponto e fuga”.
25 Alguns cantus firmi do livro de Dubois fazem parte dos exercícios propostos por 

Paulo Silva em seu Curso de contraponto.
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vela-se assim ser essa a “escola” que contribui decisivamente para o seu 
olhar sobre os exercícios de contraponto de Carlos Gomes.

Por outro lado, não se pode descartar de todo, no texto de Paulo 
Silva, os postulados de cunho “anti-italianistas”, anteriormente aven-
tados. Figuram ali como reverberações tardias das tensões estéticas e 
políticas do momento histórico da fundação do Instituto. Chama a 
atenção a maneira como Silva aborda a música operística italiana, por 
exemplo quando faz referência às contingências do compositor italiano 
do século xix:

O teatro tornou-se, pois, o ambiente, por excelência, em que o povo podia em-
bevecer-se na suavidade de suas vozes privilegiadas, admirando-lhes, ao mesmo 
tempo, o malabarismo que ostentavam num punhado de trilos, grupetos, por-
tamentos, gorjeios e bravatas de notas agudíssimas. O compositor italiano do 
seculo xix tinha que seguir as preferências do público, escrever de acordo com 
os cantores e de ficar ao serviço do teatro. Noutra feição não lhe seria possível 
a vida material. Ficava assim um campo muitíssimo reduzido para a arte indivi-
dual e desinteressada (Silva, 1936, p. 175-176).

Além de traçar uma relação causal entre a condição social do compositor 
italiano e a debilidade polifônica de sua música dramática, prossegue 
dando lugar agora à exaltação da sofisticação harmônica dos franceses 
e alemães26:

Em face de tal situação os compositores que não somente malbaratavam a or-
questra que era arranjada à maneira de acompanhamento ao canto, mas sem 
a complexidade e a energia do contraponto (geralmente acordes repetidos, te-
nutas, trêmulos e arpejos) como também a harmonia que carecia dos cuidados 
que na mesma época, já se observavam na música francesa e alemã (ibidem, p. 
176, grifos nossos).

Há aqui um outro ingrediente, o qual, no escopo deste artigo, merece 
uma reflexão tangencial: o ambiente no qual se desenrolam as discussões 
estéticas e ideológicas em torno de ideais nacionalistas e modernistas, 
com todas as tensões geradas no ambiente acadêmico brasileiro. O Ins-
tituto Nacional de Música não ficou apartado dos embates e das discus-

26 No entanto, Paulo Silva não deixa de exaltar a perícia da escrita de Carlos Gomes 
em outros exercícios, em vários trechos do seu trabalho. Fica patente a “dissonân-
cia” entre a análise técnica de simples exercícios de contraponto de um aluno céle-
bre e a qualidade da produção artística desse mesmo aluno.
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sões que se desenrolavam na imprensa e nos meios cultos da alta bur-
guesia. Decerto que, tendo sido a música também abarcada pela agenda 
modernista, o meio acadêmico musical se visse, de alguma forma, arras-
tado para dentro dessas discussões. Em meio a isso, a figura de Mário de 
Andrade se tornou um agente catalisador da defesa do modernismo e de 
uma música “essencialmente” nacional. Não é de se admirar, portanto, 
que o estilo operístico italiano, embora apresentando um caráter bastan-
te distintivo de uma nacionalidade – a italiana –, e arvorando ao mesmo 
tempo um caráter cosmopolita ou internacionalista, causasse repulsa às 
figuras mais radicais do movimento modernista/nacionalista.27

Comentários técnicos sobre a análise de Paulo Silva

Considerando o escopo do presente artigo e as limitações de espaço, fa-
remos aqui uma análise com algum pormenor de três exemplos do artigo 
original de Paulo Silva – exemplo 1 (segundo item: 7.o e 8.o comp. da 16.a 
lição), exemplo 2 (terceiro item: 6.o e 7.o comp. da 22.a lição) e exemplo 
3 (primeiros compassos da lição 39.a) – e comentaremos sinteticamente 
outros dois.

No segundo item de seu primeiro exemplo (exemplo 2, abaixo), Paulo 
Silva decerto apontava a oitava direta28 entre o baixo e o soprano. Esse 
tipo de condução, entretanto era aceito no âmbito dos partimenti, consi-
derando três variáveis que atenuavam o efeito do paralelismo condutivo:

27 É importante ressaltar que, como aponta Volpe, o confronto em torno de Carlos 
Gomes e Villa-Lobos no decorrer da Semana da Arte Moderna aponta para o fato de 
que Gomes ainda desfrutava de um lugar privilegiado na crítica, ainda nos anos de 
1920, mesmo que fosse para ser contestado (2004, p. 10). Mas é o próprio Mário de 
Andrade que coloca em xeque o internacionalismo da ópera italiana, especialmente 
se confrontada com a noção de um “estado de consciência” nacional. Por isso ele 
não se furta em dizer que “do Imperador e da sua ópera, o que Carlos Gomes tirou 
foi o canto em italiano, o italianismo musical, a importação, o desrelacionamento 
funcional” (Andrade, 1991, p. 20).

28 Segundo as regras do contraponto rigoroso, trasladadas também para os tratados 
de harmonia, os intervalos de consonância perfeita (quintas e oitavas justas) atingi-
dos por movimento direto (por isso, oitavas diretas, ou oitavas ocultas) devem ser 
evitados.
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a) o acorde do qual parte o movimento direto contém dissonância 
(no caso em questão, é um acorde de 7.ª da dominante na primeira 
inversão);

b) o movimento direto entre o baixo e o soprano tem origem no 
segundo tempo (sem acentuação métrica, portanto) do primeiro 
compasso;

c) entre o primeiro tempo do primeiro compasso e o seu respectivo 
no segundo compasso (mais uma vez entre o baixo e o soprano) 
obtém-se um movimento contrário.

Exemplo 2. Oitava por movimento direto.

No terceiro item do segundo exemplo de Paulo Silva (exemplo 3, abaixo) 
temos uma fórmula típica dos partimenti, isto é, uma progressão de dois 
acordes na primeira inversão, sendo o primeiro uma tríade e o segundo 
uma tétrade (acorde de 7.ª da dominante na primeira inversão). Essa 
progressão é paralela àquela comentada anteriormente no exemplo da 
“Regra da Oitava” (exemplo 1, acima). Aqui, o problema apontado por 
Paulo Silva é constituído pelo paralelismo das quintas justas (ou quintas 
consecutivas, como anotado por Paulo Silva em seu texto) entre o con-
tralto e o soprano.

Temos no terceiro exemplo de Paulo Silva (exemplo 4, abaixo) a for-
ma mais patente de paralelismo: as oitavas consecutivas entre o tenor 
e o soprano. Mais uma vez a situação métrica do intervalo do qual 
parte o movimento harmônico paralelo, associada à presença de uma 
harmonia dissonante (acorde de 7.ª da dominante na terceira inversão) 
servem como fatores atenuantes ao efeito do paralelismo, corretamente 
assinalado por Silva. No entanto, vale a ressalva de que, nesse caso, não 
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é um tratamento comum encontrado na literatura de partimento ou de 
baixo contínuo, chegando a ser previsto por Lauro Rossi na sua Guida.
A oitava direta entre baixo e soprano, entre o 1.o e o 2.o compassos 
do primeiro item do segundo exemplo de Silva (3.ª Fuga) é derivada 
do trabalho motívico, onde transparece a preocupação de Gomes com 
a manutenção da integridade do motivo, o que, diga-se de passagem, 
causa a “pobreza de harmonia” no 2.o compasso do segundo item de 
seu exemplo 2.

Exemplo 4. Oitavas paralelas e acorde de 7.ª da dominante na terceira inversão.

acorde de 7.a da dominante

6 6

4
2

Exemplo 3. Quintas paralelas e o acorde de 7.ª da dominante.
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Conclusões

Os comentários de Paulo Silva a respeito dos exercícios de contrapon-
to de Carlos Gomes na Itália ensejaram a prospecção e reflexão sobre 
alguns pontos importantes. O primeiro deles alude ao emprego do par-
timento como método introdutório ao estudo da harmonia e do contra-
ponto nos conservatórios italianos. Vimos que essa tradição, quando o 
autor de Il Guarany se transferiu de Campinas para o Rio de Janeiro 
para estudar no Imperial Conservatório de Música, já permeava o en-
sino preparatório dos compositores, mais especificamente nas áreas de 
harmonia e contraponto. Isto aponta para um fator muito importante 
na formação do compositor, desde meados do século xviii: a harmonia, 
tanto quanto os princípios básicos de condução das vozes oriundos do 
contraponto deveriam ser aprendidos com um enfoque eminentemente 
prático, no caso, diretamente ao teclado.

Ao lado dessa tradição, por vezes exercendo função complementar, 
mas em muitas outras ocasiões entrando em tensão com ela, temos outra 
vertente: a do contraponto vocal, calcada nos tratadistas mais antigos 
(Zarlino, Artusi etc.), mas em particular derivada da interpretação parti-
cular do estilo de Palestrina dada por Fux em seu Gradus ad Parnassum. 
Essa obra, por sua relevância pedagógica e por sua própria configuração, 
foi adaptada por vários teóricos e pedagogos que se seguiram, sendo 
levada para os principais centros europeus. Em meados do século xix o 
que se vê, portanto, são os conservatórios e professores de composição 
empregando o Gradus de forma a atender não mais (ou não apenas) os 
requisitos do estilo palestriniano, mas às demandas estilísticas e didá-
ticas de sua própria época e lugar. A França e a Itália, cada um com a 
sua escola, trataram o método de Fux de maneira diferente. Na Itália, a 
tradição dos partimenti se mesclou ao contraponto fuxiano. Na França, 
e em particular no Conservatório de Paris, os princípios do Gradus re-
cebem uma abordagem com forte componente harmônico (talvez sob a 
sombra do Traité de l’harmonie29 de Jean-Philippe Rameau, de 1722, via 

29 “Tratado da harmonia”.
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o Traité d’harmonie30 de Charles-Simon Catel, de 1802), passando pelos 
tratados de Fétis, de Cherubini e por fim ao similar de Théodore Dubois. 
A filiação de Francisco Braga à escola francesa de contraponto promove 
sua instauração como paradigma da disciplina, pelo menos no Instituto 
Nacional de Música.

Ao lado disso, portadora de igual relevância, devemos assinalar a 
reação ao italianismo na música de concerto (em especial à ópera) como 
algo emblemático do projeto republicano de fundação do Instituto 
Nacional de Música, mas que é encampada pelos defensores da agenda 
nacionalista/modernista durante as décadas de 1920 e 30, e que encontra 
reverberação no ambiente acadêmico dessa mesma instituição. O olhar 
de Paulo Silva sobre os exercícios de Gomes pode ser analisado, portan-
to, como o resultante de três fatores: o predomínio da escola francesa 
no ensino de contraponto durante as décadas seguintes à nomeação de 
Braga como professor de composição do Instituto, um certo desconheci-
mento da tradições que regiam as práticas de ensino do contraponto nas 
instituições italianas e por fim, a reação ao italianismo da ópera.

Finalizando, o que emerge da análise dos comentários de Silva é a 
constatação da necessidade de um maior aprofundamento (e detalha-
mento, com levantamento e mapeamento a partir de fontes primárias e 
secundárias) nas bases técnicas, filosóficas e ideológicas que nortearam 
os currículos do curso de composição da instituição da fundação do 
Conservatório Imperial até meados do século xx.

30 “Tratado de harmonia”.
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Presença de Carlos Gomes na
imprensa carioca em seu
período de formação, 1859-1863
Marcos da Cunha Lopes Virmond,1

Lenita Waldige Mendes Nogueira2

RESUMO: A imprensa do Rio de Janeiro acompanhou Antonio Carlos Gomes durante os 
anos 1859-1863, deixando uma clara impressão do seu significado como compositor. 
Propomos um estudo documental utilizando a base de dados memória bn da Bibliote-
ca Nacional para identificar essa percepção. Percebe-se a distinção de sua visibilidade 
enquanto músico antes e depois de A noite do castello. Ao contrário do que sugere 
sua biografia, Gomes não destacou-se nos primeiros anos no Rio, constatando-se uma 
proeminência de Henrique Alves de Mesquita. Esse quadro se altera com A noite do 
castello e se firma com Joanna de Flandres, mas não há tempo suficiente para que os 
efeitos de sua segunda ópera modifiquem a percepção da figura de Gomes através dos 
periódicos, uma vez que logo se retira para seus estudos em Milão.

PALAVRAS-CHAVE: Rio de Janeiro. Antônio Carlos Gomes. Pesquisa Hemerográfica.
Musicologia.

ABSTRACT: The Rio de Janeiro press followed Antonio Carlos Gomes along the years 
1859-1863, leaving a clear impression of his meaning as a composer. We propose a doc-
umental study using the memória bn database of the National Library to identify this 
perception. One can see the distinction of his visibility as a musician before and after A 
noite do castello. Contrary to what his biography suggests, Gomes did not stand out in 
the first years in Rio, being prominent his colleague Henrique Alves de Mesquita. This 
picture changes with A noite do castello and is assured with Joanna de Flandres, but 
there is not enough time for the effects of her second opera to change the perception of 
Gomes through the periodicals, as he leaves to his studies in Milan.

KEY-WORDS: Rio de Janeiro. Antonio Carlos Gomes. Hemerographic research. Musicology.

O compositor Antônio Carlos Gomes desenvolveu sua vida e obra 
em três distintos períodos: Campinas (1936-1959), Rio de Janeiro 

(1860-1863) e Milão (1864-1896). No primeiro, tem suas relações mu-
1 Universidade Estadual de Campinas (unicamp).
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sicais juvenis e a formação inicial com o pai, Manoel José Gomes; no 
segundo, expõe-se à capital do Império, a uma formação musical estru-
turada e à uma vida cultural intensa; em Milão, experimenta o aperfei-
çoamento com mestres que estão promovendo uma profunda modifica-
ção no ensino da música na Itália, Francesco Rossi e Alberto Mazucato.

Cada um desses períodos corresponde a uma produção coerente com 
seu desenvolvimento técnico e estético, resultando em obras caracte-
rísticas. No período Imperial, no Rio de Janeiro, Gomes teve contato 
com uma variedade de experiências que lhe seriam fundamentais para 
sua futura trajetória como compositor. Mesmo curto, este rico período 
lhe trouxe essencial prática do mundo da ópera e de seu modo de fazer. 
A imprensa do Rio acompanhou o jovem Gomes, registrando algumas 
de suas atividades e deixando uma clara impressão do significado desse 
compositor que, posteriormente, voltaria ao Rio em triunfo absoluto 
em 1870 para demonstrar sua afirmação como artista com sua ópera Il 
Guarany.

Este estudo pretende discutir os eventos do período de Gomes no Rio 
de Janeiro, entre 1859 e 1863, através do olhar da imprensa carioca, e 
demonstrar que a biografia tradicional do compositor não se permitiu 
uma leitura acurada e real da presença não mítica de Gomes em sua 
primeira experiência na corte do Brasil imperial. Para tal, propomos um 
estudo documental utilizando a base de dados memoria bn da Bibliote-
ca Nacional Digital (Hemeroteca Digital).

O Rio de Janeiro de Carlos Gomes

Em torno de 1860, o Rio de Janeiro vivia a experiência do reinado de 
D. Pedro ii, o monarca republicano que muito se interessava pelas artes, 
arqueologia e linguística (Barman, 2010, p. 203). No que interessa à 
música, seu avô, D. João vi, já trouxera uma contribuição excepcional 
ao transferir a corte portuguesa para o Rio. Com ele vieram bibliotecas 
e músicos, entre outros avanços.

Desde os arranjos iniciais, quase improvisados, para acomodar a nova 
corte e sua extensa estrutura administrativa, D. João vi introduz impor-
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tantes modificações na paisagem urbana do Rio, franqueando à cidade 
uma efetiva visão de corte e capital de uma monarquia. Na busca de 
estabelecer um corpo técnico de engenheiros e profissionais da guerra, 
D. João vi instala a Real Academia Militar e a Academia de Marinha 
com vistas à defesa de seu território. Institui as escolas de Medicina e 
de Direito que, progressivamente, são ampliadas e tem suas estruturas 
aperfeiçoadas. De fato, o monarca não mede esforços para dotar o Rio 
de Janeiro das características da capital de um reino, promovendo a cria-
ção de toda uma estrutura similar àquela que o cercava em Lisboa. Essa 
concepção, que incluía intervenções nas áreas de educação, saneamento, 
urbanismo, artes, música, administração e leis, serão a base da forma-
ção do Rio do século xix com forte repercussão ainda na sua concepção 
como capital da República no século xx.

Com D. João vi instalou-se um gosto pela ópera italiana que invadiu 
os reinados do filho e do neto. Se era bom para os imperadores, deveria 
ser oportuno que a corte também apreciasse. Assim, a ópera toma conta 
do Rio de Janeiro.

Em um progressivo aperfeiçoamento do incipiente ensino musical, 
o movimento iniciado em 1841 pelas forças musicais da cidade para a 
criação de uma instituição de ensino culmina, apenas em 10 de agosto 
de 1848, com a instalação de um conservatório de música. O Conserva-
tório inicia suas atividades de forma progressiva, com boa demanda de 
alunos e agregando disciplinas ao longo dos anos. Devido a uma extensa 
reforma da Academia Imperial de Belas Artes, o Conservatório passa a 
fazer parte dessa instituição em maio de 1855.

O corpo docente do Conservatório de Música incorpora o que de me-
lhor havia na área musical da cidade. Muitos deles são estrangeiros aqui 
aportados com a vinda da família real ou como parte de companhias 
líricas, cujos membros, em parte, desligavam-se do grupo e instalavam-
-se na capital. Um caso exemplar desta condição foi o de Gioacchino 
Giannini, professor de Gomes no Rio, que chega à cidade em 1846 como 
regente de uma companhia lírica italiana e aqui se fixa.

A presença da corte portuguesa no Rio também interessa aos músicos 
itinerantes e às companhias líricas. Esses veem na nova condição do Rio 
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como sede da corte oportunidades ampliadas para suas atividades pro-
fissionais. Particularmente a ópera assume importância na cidade com a 
presença constante de companhias líricas italianas e francesas. Assim, o 
Rio passa a integrar um roteiro internacional dessas trupes que, partindo 
da Europa, veem a América como possibilidade adicional às suas ativi-
dades em seus países de origem. Se o trajeto rotineiro para a Cidade do 
México, Nova Orleans e La Habana já era comum, o Rio oferece agora 
um novo mercado.

Outro exemplo da importância da ópera nas lides musicais do Rio é 
a criação da Imperial Academia de Música e Ópera Lírica Nacional em 
1857. A função da Ópera Lírica Nacional, além de atender aos anseios 
da vertente romântica da intelectualidade local, é reforçar a atividade 
lírica. Existindo o Conservatório e tendo criadores comuns, a Ópera Na-
cional resulta em uma importante extensão do Conservatório que servirá 
de campo de trabalho para os seus alunos, permitindo não só a prática 
das complexas atividades da montagem operística em suas diferentes 
vertentes como a oportunidade única aos alunos e ex-alunos composito-
res de verem suas produções levadas à cena.

Em 1859 o Rio de Janeiro está em pleno desenvolvimento. O país, 
depois do período regencial e de várias revoltas internas no início do 
Segundo Império, encontra-se em relativa calma e desenvolvimento. É 
nesse cenário que o Imperador, já com 33 anos, introduz novas melhorias 
na cidade. O Rio passa a contar com iluminação púbica à gás em subs-
tituição às ineficientes luminárias de óleo de peixe. O transporte público 
se aperfeiçoa e uma extensa rede de bondes puxados por mulas atende 
uma ampla região da cidade, restando apenas o problema sanitário dos 
dejetos de tantos animais circulando pelas ruas. Nesta área, o sistema 
de esgotos em 1859 ainda era precário, com circulação central no leito 
das ruas, mas poucos anos depois um sistema inovador, uma rede sub-
terrânea, é instalada, tornando, na época, o Rio uma das poucas capitais 
mundiais a ter esse sistema em funcionamento.

Este é o cenário que encontra Carlos Gomes quando chega ao Rio 
de Janeiro em 1859 (figura 1). Uma vez convencido de que deve buscar 
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novos horizontes, a corte lhe parece o local certo para ampliar seus es-
tudos e buscar novas experimentações de música e de vida. Saindo de 
Campinas, Gomes desce a serra para Santos e toma o vapor “Josephina”, 
curiosamente comandado pelo 1º tenente Carlos Antônio Gomes, uma 
inversão de seu nome. O navio entra no porto do Rio às 20 horas do dia 
12 de agosto de 1959 (Correio da Tarde, 12 ago. 1859, p. 4). Iniciava-se 
uma nova etapa na vida do jovem músico e começava a se escrever um 
novo capítulo na história da música no Brasil.

Figura 1. Uma vista do Rio de Janeiro quando da estada de Gomes na cidade, 
em 1860. Vê-se o Paço Imperial e a Igreja de São José, possivelmente os únicos 
prédios desse ano que continuam existindo (Brasiliana Digital).
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Imprensa e informação

O Rio de Janeiro era razoavelmente bem servido de uma imprensa pe-
riódica que, se não apresentava capilaridade importante para o inte-
rior, representava vivamente o que ocorria na cidade. Os jornais mais 
importantes, o Diário do Rio de Janeiro, o Jornal do Commercio e o 
Correio Mercantil, representavam variadas tendências políticas. O pri-
meiro, o mais antigo, considerava-se desde o princípio apolítico, situa-
ção que muda em 1831. Contou com a participação importante de José 
de Alencar como articulista e sofreu importante renovação em 1860, 
quando assume o novo periódico a figura de Joaquim Saldanha Ma-
rinho. Juntam-se ao jornal nomes importantes da vida cultural como 
Quintino Bocaiúva, com redator chefe, Machado de Assis e Salvador de 
Mendonça. Esse grupo se mantém ativo até 1867, quando subsequen-
tes e variados donos e editores se sucedem, até o fechamento definitivo 
em 1878. O Jornal do Commercio, de caráter conservador, iniciado em 
1827, continua até hoje como um dos mais antigos periódicos ainda em 
atividade nas Américas. Nos anos 1860, caracterizou-se pela forte re-
jeição à escravatura, ainda que fosse um jornal representativo das elites 
agrárias. Moderno e ágil, na década de 1870 fez uso inédito das informa-
ções internacionais chegadas via cabo submarino fornecidas pela então 
agência Reuters-Hava. Por sua vez, o Correio Mercantil, publicado de 
janeiro de 1848 a de dezembro de 1868, também de corte abolicionista, 
privilegiava as questões de comércio, mas foi um dos primeiros a cativar 
seus leitores por meio da publicação de romances em formato de folhe-
tim, a cada número (Ribeiro, 2005, p. 2-3).

Esses títulos, entre outros de menor repercussão, tinham em comum 
o desejo de informar e difundir o progresso, valendo-se, de certa forma, 
da visão republicana do Imperador em relação à liberdade de imprensa. 
As artes eram tópicos constantes em seus números e a ópera, ubíqua na 
cidade, se fazia presente quase todos os dias, seja no simples anúncio dos 
espetáculos do dia, na longa troca de comentários entre partes descon-
tentes com variados aspectos líricos, até a crônica dos espetáculos, que 
nos trazem uma visão viva do que se passava na época.
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Diletantismo ou não, como indica Giron (2004), as crônicas culturais 
sobre música e ópera dos anos 1860 são ricas em informações repre-
sentativas do pensamento local, temporal e espacial, permitindo uma 
visão única daquele momento. Certamente, o jornalismo “comporta por 
natureza poderes escondidos atrás dos instrumentos textuais que utiliza, 
tanto que sua atividade editorial não era e ainda não é relativamente in-
dependente do poder político e das preocupações econômicas” (Le Goff, 
1999, p. 19). Entretanto, como dito, o documento textual antigo, lido 
e analisado criticamente, tem poder único de informar. Nesse sentido, 
muito bem explica Capelato (1994) quando afirma que:

A imprensa permite ao historiador compreender muito do percurso realizado 
pelos homens no passado, podendo ser concebida como um espaço em que se 
representa a realidade vivida. Ela se constitui como resultado de uma série de 
práticas sociais de determinada época, e aqueles que a produzem engendram 
imagens da sociedade que serão certamente reproduzidas em outras épocas his-
tóricas (Capelato, 1994, p. 24).

Assim, com a devida cautela, nos propomos a seguir a vida de Antonio 
Carlos Gomes no Rio de Janeiro, de 1859 até 1863, através do viés 
jornalístico da imprensa carioca, com vistas a conhecer e entender a 
trajetória desse ator principal nesse período e o reflexo dessa visão no 
repertório biográfico mais amplamente difundido sobre esse compositor. 

O Conservatório Imperial, 1859
Sabe-se que Gomes veio ao Rio com o fito de aprimorar seus conheci-
mentos musicais no Conservatório Imperial. Aparentemente, consegue 
isto pela interferência do Conselheiro Albino José Barbosa de Oliveira, 
que, magistrado e fazendeiro em Campinas, conhecia os Gomes. Na 
condição de figura de relevo, sendo desembargador no Tribunal do Co-
mércio da Corte, deve ter sido fácil ao Conselheiro apresentar Gomes ao 
diretor do Conservatório, Francisco Manoel da Silva. Este, ao verificar 
os dotes especiais do campineiro, certamente não hesita em aceitá-lo 
e entregá-lo a Gioacchino Giannini, quem melhor lhe poderia ensinar 
contraponto e princípios de composição. 
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A primeira referência em jornais a Gomes é das mais curiosas e de 
difícil compreensão. Trata-se de um pequeno anúncio estampado na se-
ção de “Notícias Diversas” do Correio Mercantil dizendo que “O Sr. 
Antonio Carlos Gomes, de São Paulo [...] acaba de entrar para o conser-
vatório afim de aperfeiçoar-se nas regras de contraponto e composição” 
(Correio Mercantil, 14 set. 1859, p. 1).

Desconhece-se quem influenciou essa notícia, uma vez que desprovida 
de interesse jornalístico autônomo. Salvador de Mendonça e Azarias 
Botelho, estudantes na Faculdade de Direito que ciceronearam Gomes 
em seus concertos em São Paulo poderiam ser uma possibilidade. Talvez, 
interessados em amplificar a estima e o sucesso da estada paulistana de 
Gomes, esses estudantes, com conexões no Rio, desejassem registrar na 
corte que um novo talento se inseria no cenário musical brasileiro o que, 
para a época, significava a cidade do Rio de Janeiro. De fato, em breve, 
o próprio Salvador de Mendonça fará parte do corpo de jornalistas de 
periódicos no Rio e teria interação com Gomes ao escrever comentário 
sobre a ópera A noite do castello e preparar o libreto para Joanna de 
Flandres.

Inicialmente, a trajetória de Gomes no Conservatório parece não ser 
brilhante, como se poderia supor. Ao final do ano letivo de 1859 distri-
buem-se as premiações aos alunos e a Gomes confere-se unicamente uma 
Menção Honrosa de primeira classe. Fica a Medalha de Ouro, ainda que 
referida como “pequena”, ao aluno Domingos José Ferreira, o qual terá 
certa visibilidade na cena musical do Rio durante os próximos decênios. 
Nota-se que a menção honrosa de segunda classe se atribui a João Rodri-
gues Cortes. O aluno não premiado, J. D. S. Braga, em contrapartida, faz 
publicar uma nota no Correio Mercantil, em que cumprimenta os cole-
gas vencedores e tece interessantes comentários sobre o comportamento 
pedagógico de Giannini (Correio Mercantil, 19 dez. 1859, p. 2). Ao 
referir-se às maneiras afáveis e atenciosa com que leciona e ao interesse 
com que anima seus discípulos, podemos reforçar uma necessária revi-
são da figura de Giannini enquanto professor, considerado sem interesse 
e letárgico em suas atividades letivas, conforme nos sugere Guimarães 
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Júnior (1870, p. 34) em seu opúsculo sobre Gomes de 1870, copiado e 
amplificado por quase todos os demais biógrafos do compositor.

As primeiras composições, 1860

Gomes vai se adaptando à nova situação de um estudo sistematizado e 
plural, particularmente no que se refere aos partimenti de Fedele Fenaroli 
(1730-1818) usados por Giannini em suas aulas.3 Sua natural capacida-
de criativa vai se despertando e surpreendendo os professores.

Para o próximo aniversário da Imperatriz Teresa Cristina, Francisco 
Manoel não hesita em indicar Gomes para a composição de uma cantata 
natalícia. A obra tem sua estreia no dia 15 de março de 1860, mas não 
se sabe o efeito causado. Uma dramática situação romanceada pelos 
biógrafos de Gomes narra que o aluno teria sido acometido pela febre 
amarela, então endêmica no Rio, e, mesmo em péssimas condições, não 
teria hesitado em ir à Academia de Belas Artes, onde se fazia a entrega 
de prêmios pelos Imperadores, regendo sua obra. Nada indica que isso 
tenha acontecido, mas, de fato Gomes, por esse período, ausenta-se do 
Conservatório e viaja a Campinas, onde permanece por alguns meses. 
Dessa cidade, envia carta ao Conselheiro Albino e fala dos “incômodos” 
que lhe afligiram, mas nada que se aproxime de um quadro de febre 
amarela (Lacombe, 1936, p. 323).

Na imprensa, anuncia-se a execução da obra para a Imperatriz, sem 
que nenhum comentário de ordem estética fosse feito. Resume-se a indi-
car que “uma nova cantata do aluno A. Carlos Gomes será executada” 
(Correio Mercantil, 14 mar. 1860, p. 1). No ano seguinte, a cantata 
para a Imperatriz será composta pelo colega de Gomes, Domingos José 
Ferreira. Os ventos sopram a favor de Gomes e uma nova encomenda 

3 Os compêndios de partimenti, principalmente o de Fenaroli (Partimeti, ossia bassi 
numerati. Milão: Lucca, c. 1800 (2a ed.)) continham, a priori, somente exercícios 
com dificuldade progressiva que consistiam de uma linha instrumental de baixo, nu-
merado ou não-numerado, em que o aluno deveria realizar levando em consideração 
expectativas auditivas de coerência tonal e consonâncias/dissonâncias, encaminha-
mento das vozes, cadências, Regra da Oitava, suspensões, movimentos específicos 
do baixo e mudanças de escala (Christovam; Machado Neto, 2013, p. 3).
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lhe é feita em agosto de 1860, provavelmente por indicação de Francisco 
Manoel. Pedem-lhe que escreva um oratório a ser executado na tradicio-
nal festa de Nossa Senhora da Piedade. O texto oferecido é de autoria 
de Antônio José de Araújo.

Fundada por senhoras da alta hierarquia social, a Irmandade de Nos-
sa Senhora da Piedade não poupava esforços para enaltecer suas fina-
lidades e suas festas. O regente do Coro da Irmandade era o próprio 
Francisco Manoel, o que explica a qualidade musical que cercava essas 
solenidades, e o interesse do diretor do Conservatório em promover 
seus melhores alunos. A festa era um momento marcante na sociedade 
carioca e, pela primeira vez, o nome de Gomes se atrela a um evento de 
visibilidade social e artística. A imprensa reconhece o momento e dedica 
maior atenção ao nome do Gomes e a sua obra.

Além de amplamente noticiada, o oratório merece comentário analíti-
cos em diferentes periódicos. Reconhecem as virtudes da obra, que dizem 
inaugurar sua carreira de forma promissora. Trata-se, em verdade, da 
primeira vez que a impressa se manifesta de forma positiva e visionária 
sobre a arte musical de Gomes. Comentam que a oratória “é de efeito 
novo e surpreendente, combinando-se perfeitamente a sua música com 
as mimosas estrofes do Sr. Dr. Antônio José de Araújo” (O Regenerador, 
28 ago. 1860, p. 4). O contraditório fica por conta da queixa, usual na 
época, do estilo pouco sacro da escrita do compositor, encontrando ex-
cessivos floreios operísticos em algo que deveria manter contida constri-
ção religiosa. Consideram música “frívola e sem inspiração, impróprias 
para as solenidades de nosso culto” (Diário do Rio de Janeiro, 27 ago. 
1860, p. 1). Em Gomes, perdoam o fato pela falta de experiências, mas 
não admitem que Henrique Alves de Mesquita, cuja Missa fazia parte 
do programa, incidisse no mesmo equívoco, pois que, àquela altura, era 
bolsista da Ópera Nacional em Paris e já teria conhecimento suficiente 
da produção dos grandes compositores para não incorrer nesse erro.
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A primeira ópera, 1861

Como resultado de seu oratório, Gomes recebe o convite para trabalhar 
na Ópera Nacional, algo que deve ter sido acertado entre Francisco 
Manoel e Dom José Amat. Uma oportunidade única, pois o compositor, 
sensibilizado pelo gênero desde adolescente, finalmente terá a oportuni-
dade de praticá-lo no meio que ama e admira.

Não tarda a receber a incumbência desafiadora de escrever, ele mes-
mo, uma nova ópera para atender as necessidades estatutárias da Ópera 
Nacional. Surge A noite do castello, com libreto de Antônio José Fernan-
des dos Reis, uma reformulação pedida por José Amat sobre uma versão 
teatral do poema de Antônio Feliciano de Castilho já publicada por A. 
J. Fernandes dos Reis, como folhetim, no ano anterior.

Entrementes, uma nova oportunidade surge. Por razões desconheci-
das, em julho de 1861, o jovem compositor é chamado a escrever a parte 
final de uma zarzuela que ora fazia muito sucesso no Rio: As bodas de 
Joaninha, com libreto de Luis de Olona e música de Martín Sánches Allú, 
em tradução de Machado de Assis. No original se intitulava Las bodas 
de Juanita e estreou em 1855. Mesmo sendo uma zarzuela, a obra se ba-
seava na conhecida ópera cômica Les noces de Jeanette, do compositor 
francês Victor Massé. Essa participação é mencionada com destaque na 
imprensa. 

O trabalho principal concentra-se, entretanto, na sua ópera. A estreia 
ocorre em 4 de setembro de 1861 no Teatro Lírico Fluminense, ou Teatro 
Provisório, que substituía o Teatro São Pedro de Alcântara, destruído 
por um incêndio. Sucesso absoluto e grandioso. Repentinamente, o Rio 
de Janeiro dá-se conta que tem um compositor de óperas que consegue 
compor óperas semelhantes às que tem como referência do gênero, isto 
é, Donizetti, Bellini e Verdi. Isto encanta a sociedade e, como muito bem 
afirma Giron:

A aparição de Gomes ocorre no momento exato em que a opinião pública, ma-
nifestada e sistematizada pelos folhetinistas, deseja a chegada de uma espécie de 
messias lírico nativo. É a epifania do esperado durante trinta anos de atividade 
do folhetim crítico (Giron, 2004, p. 199).
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Os jornais se ocupam intensamente de explorar a nova ópera e reconhe-
cem seus méritos e defeitos. Com frequência, alertam o jovem composi-
tor sobre a estética que resolve adotar, aquela de Verdi, e que necessita 
ainda muito estudo para definir e firmar sua personalidade musical. Para 
alguns, falta-lhe inspiração própria e, ainda admitindo-se a possibilidade 
de usar modelos de Verdi, aconselham-no a empregá-los com parcimô-
nia, se lhe interessa atingir a glória (Diário do Rio de Janeiro, 15 set. 
1861, p. 3). Tais questões são muito bem reiteradas pelo Correio da 
Tarde, que refere:

Foi um ensaio bem sucedido; uma tentativa que a fortuna dos audazes coroou de 
bom êxito. Mas esperamos que novos trabalhos do Sr. Carlos Gomes, apareçam 
selados pela originalidade que o deve distinguir. O gênio procede de si mesmo – é 
sua condição essencial (Correio da Tarde, 27 set. 1861, p. 2).

Gomes continua seus estudos e como resultado da repercussão de A 
noite do castello já se fala em uma nova ópera cujo libreto seria retirado 
da Dalila de Octavio Feuillet. A imprensa logo se corrige. A nova ópera 
será uma versão lírica do conhecido romance de Alexandre Hercula-
no, O bobo. Nenhuma delas se concretiza. Sobre esse último potencial 
libreto, Salvador de Mendonça relembra que foi ele, juntamente com 
Machado de Assis, que começaram a escrever esse libreto para Gomes, 
mas o trabalho não foi adiante porque o compositor, ao lembrar-se do 
Rigoletto, teria dito a Salvador de Mendonça que “...pois pensas que me 
meto nessa? Quando é que eu hei de escrever coisa que se compare com 
aquele sublime quarteto? A gente não se mete voluntariamente na boca 
do leão...”(Mendonça, 1960, p. 40).

Gomes é nome constante no circuito musical. Em novembro recebe 
convite para escrever uma marcha para a inauguração da primeira Expo-
sição Industrial do Brasil. Trata-se da primeira grande exposição geral de 
comércio e indústria promovida pelo império, um modelo que se fixará 
no Brasil e que, nas suas versões internacionais, o Brasil sempre estará 
presente e Gomes também, em 1876 e 1893.

Talvez esquecendo-se que o compositor era o mesmo da festejada 
A noite do castello, ou a música muito inexpressiva, os jornais apenas 
mencionam o convite feito pela comissão organizadora da Exposição, 
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registram secamente que a marcha foi executada imediatamente antes da 
inauguração da Exposição por D. Pedro ii.

Termina o ano de 1861. É o ano inaugural, liminar, de Gomes. O herói 
nacional começa a ser construído pela imprensa e a sociedade carioca, 
para que, posteriormente, seja destruído entre 1889 e 1920, e reapro-
priado e reformatado em 1930.

Joanna, a funileira: 1862-1863

O trabalho da Ópera Nacional continua. Novas óperas estão sendo pre-
paradas e Gomes tem seus compromissos como ensaiador. Entretanto, 
a experiência de compor uma ópera deixa seu traço. Ele deseja repetir 
o feito. Salvador de Mendonça, que tanto elogiara A noite do castello 
em uma crônica, está à espreita de Gomes para oferecer sua Joanna de 
Flandres, potencialmente baseada na peça de Jean-Marie Fontan e Victor 
Herbin, Jeanne de Flandre, que circulou com algum sucesso na corte em 
1840, tendo sido representada em São Paulo em 1854 e reprisada no 
mesmo ano em Petrópolis.

Gomes atende aquele que será, até o fim, um eterno e seguro amigo. 
Mas a trajetória é plena de percalços e dificuldades. Envolve as próprias 
idiossincrasias de Gomes, as questões salariais dos músicos da Ópera 
Nacional, as corporações musicais e os empresários, invejas e temores. 
Causa enorme espanto a acusação de que Gomes teria aceito modifica-
ções na música de sua ópera pela mão do maestro Nicolai, o pretenso 
regente na estreia, o que é prontamente negado pelo próprio em nota 
à imprensa e a pedido insistente de Gomes. O regente decide não mais 
participar da estreia. Esse fato serviu para aumentar o já conturbado am-
biente na trajetória da ópera. O caminho será longo e penoso. A impren-
sa, novamente, serve como leito de um contínuo fluxo de informações 
sobre o que ocorre. Todos se queixam e as notas, réplicas e tréplicas se 
avolumam ao longo dos meses que antecedem e seguem a estreia, inúme-
ras vezes adiada, da nova ópera de Gomes. Um potencial resumo de toda 
a celeuma que cerca a estreia de Joanna de Flandres pode encontrar-se 
em uma caricatura que aparece na Semana Ilustrada, que reduz a ópera 
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Figura 2. A síntese do momento: “Joanna, a funileira” (Semana Illustrada,

4 out. 1863, p. 1.176).

Figura 3. O leilão proposto pela Semana Illustrada: a figura de Joanna, a

funileira, pode ser vista à esquerda da ilustração, na linha média (Semana 
Illustrada, 27 dez. 1863, p. 1.268-1.269).
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ao epíteto de “Joanna – a funileira”, referindo-se à folha de flandres, tão 
usada no Rio para a confecção de utensílios domésticos entre outros apa-
ratos (Semana Illustrada, 4 out. 1863, p. 1.168) (figura 2). Entretanto, 
analisando este quadro, tudo indica que a imagem da Joanna Funileira 
não tem um caráter crítico. Trata-se apenas de uma brincadeira frente 
à uma situação quase surreal, que trouxe à luz as relações complicadas 
entre público e privado, que se reproduzem desde os tempos do império 
(Nogueira, 2017, p. 752).

Posteriormente, ainda em 1863, no mesmo periódico, a funileira é 
colocada em leilão, como se querendo encerrar toda uma querela desne-
cessária, servindo apenas para alimentar o interesse dos leitores e o ego 
dos atingidos (figura 3), mas sua presença nesse tardio “leilão” não deixa 
de atestar a relevância dos fatos antes ocorridos. 

O fato é que o sucesso da música de Gomes, novamente, é enorme. 
Comenta-se o amadurecimento do compositor em relativo pouco tempo 
desde A noite do castello e antevê-se o futuro brilhante, através da con-
tinuidade de seus estudos na Europa. A Joanna de Flandres serve como 
gatilho para que, finalmente, Gomes receba o prêmio da Ópera Nacio-
nal e continue seu aperfeiçoamento em um conservatório no exterior. O 
tema é trazido à tona vária vezes pelas notas nos jornais. 

Outras composições

Ao longo desse período que separa A noite do castello de Joanna de 
Flandres, Gomes, sempre muito ativo, continuou a compor pequenas 
obras para piano, aproveitando-se da intensa vida musical da cidade, 
de sua crescente aceitação com compositor e do atrativo mercado de 
produção e venda de partituras.

Muitas dessas obras são conhecidas até hoje, reproduzidas por edi-
toras, mas outras revelam-se completas novidades no catálogo geral das 
obras do compositor. No primeiro caso cita-se Moreninha, uma valsa. 
No segundo, Recordações de Nápoles, um álbum com músicas relativas 
à cidade, em que participam também Achile Arnaud4 e J. Vermenil, pu-
blicada pela Casa Laforge (figura 4).
4 Professor de música, compositor e exímio pianista nascido em Nápoles. Estudou no 
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Figura 4. Gomes participa de um álbum de músicas intitulado Recordações de 
Nápoles, em 1862 (Jornal do Commercio, 12 abr. 1862, p. 4).

De particular interesse surge Uma lágrima pela pátria, ária escrita para 
o barítono português Antonio Maria Celestino, uma vez que a citação 
encontra-se apenas no anúncio da obra em um periódico do Rio em 
sua apresentação em 1.o de agosto de 1863, não sendo referida como 
publicada por nenhuma das várias casas editoras funcionando no Rio 
de Janeiro à época. Se assim o fosse, se garantiria a existência de uma 
versão impressa.

O final

O apoio aos alunos do Conservatório em viagem a Europa era estipulado 
no contrato entre o governo imperial e o empresário responsável pela 
Ópera Nacional. Dizia, em seu artigo 5.o contribuir com “... a quantia 
de 150$000 (cento e cinquenta mil réis) mensais para o aluno do conser-
vatório que for enviado a Europa a fim de aperfeiçoar-se na arte de com-
posição” (O Correio da Tarde, 10 ago. 1860, p. 3). Como Elias Álvares 
Lobo tinha sido escolhido em 1862, e não foi, agora era a vez de Gomes.

Conservatório San Pietro a Majella de Nápoles. Veio para o Rio de janeiro, com o 
irmão e também músico Gennaro Arnaud, em 1855 em decorrência da vinda da prin-
cesa napolitana Tereza Cristina de Bourbon, que se tornaria Imperatriz do Brasil. 
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Gomes, finalmente, vê seu sonho realizado e recorda-se do pedido 
feito, em 1859, ao seu protetor, o Comendador Albino José Barbosa de 
Oliveira quando, pela primeira vez, mencionava seu desejo de ir estudar 
na Europa. A imprensa não dá excepcional atenção à ida de Gomes. 
Entende-se que é apenas mais um brasileiro seguindo para civilizar-se 
na Europa. Mas uma nota significativa resume o que ocorreu e o que 
deveria se esperar desse brasileiro:

No paquete inglês Paraná partiu a completar em Milão os seus estudos de com-
posição, o nosso patrício e já distinto compositor o Sr. Antonio Carlos Gomes, 
a quem a exibição de suas óperas A noite do castello e Joanna de Flandres va-
leu a nomeação de aluno do Conservatório de Música com a pensão anual de 
1:800$[000] por quatro anos. Moço como é, e entusiasmado pela música como 
tem sido, e avido de glórias como deve ser, é de esperar que ele saiba aproveitar 
devidamente a escola que vai ter, a fim de encantar, com harmonias inspiradas e 
belas, aos apreciadores de seu talento, que aguardam as suas novas composições, 
sem dúvidas mais corretas do que as primeiras, para retribuírem com os mereci-
dos aplausos os seus esforços e progressos (Revista Mensal da Sociedade de En-
saios Literários, 1863, p. 326 (“Chronica”, Seção Ordinária de 20 dez. 1863)).

Com a bolsa bem fornida, mas sem tempo para despedir-se de todos, e 
seguindo uma prática da época, Gomes faz publicar uma nota no Jornal 
do Commercio em que agradece a Francisco Manoel e José Amat o apoio 
recebido, sem esquecer de mencionar o púbico carioca e, muito ciosa-
mente, a Sociedade Campesina e a corporação musical do Rio de Janeiro. 
Trata-se do fim de um período e início de uma trajetória maior. Gomes 
deixa o Rio de Janeiro no dia 9 de dezembro de 1863.

Considerações finais

Analisando-se as entradas referentes ao compositor nos principais jornais 
da capital, verifica-se que Gomes teve uma trajetória ascendente entre 
1859 e 1863 junto à imprensa, tanto qualitativa como quantitativamen-
te. Percebe-se claramente uma distinção de sua visibilidade enquanto 
músico antes e depois de A noite do castello. A preferência definitiva nos 
jornais e na percepção da sociedade pela figura de Gomes ocorre após 
essa estreia. Ao contrário do que sugere sua biografia genérica, Gomes 
não se destacou nos seus primeiros anos no Rio, notando-se uma proe-
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minência de Henrique Alves de Mesquita, Elias Álvares Lobo e mesmo 
Domingos José Ferreira. Esse quadro se altera substancialmente com A 
noite do castello e se afirma com Joanna de Flandres. Entretanto, não há 
tempo suficiente para que os efeitos de sua segunda ópera modifiquem 
drasticamente a percepção da figura de Gomes através dos periódicos. 
Ele, quase que em seguida, retira-se para os estudos em Milão e há um 
hiato, quando a continuidade será retomada apenas com sua volta de 
dezembro de 1870 para a estreia de Il Guarany no Rio. É somente nesse 
momento que o mito Gomes, como o conhecemos, começa a surgir.

As fontes hemerográficas e a pesquisa hemerográfica têm inestimável 
valor no estudo biográfico e, muitas vezes, são a única fonte para recons-
truir-se a vida de um indivíduo. Suas falhas e impertinências são intrín-
secas e secundárias ao tesouro de informações que enseja. Entre outros 
métodos é uma estrutura que permite recuperar o silêncio do passado. 
Como bem afirma Certeau: “Faço história no sentido em que não só 
produzo textos historiográficos, mas tenho acesso, por meu trabalho, à 
consciência de que algo se passou, atualmente morto, inacessível como 
vivo” (Certeau, 2011, p. 166).

Entretanto, ainda que a informação jornalística possa ter acurácia, 
nem sempre é precisa. No caso de Gomes, isto é frequente e a tomada de 
consciência sobre essa possibilidade é fundamental para o musicólogo. 
Exemplos não faltam. Um jornal de Santiago, no Chile em 1879, noticia 
que a nova ópera de Gomes intitulada Cromwel já está pronta, após 
encomenda para ser estreada no Covent Garden de Londres. Para tal, 
Gomes tinha sido convidado a assistir os ensaios e, ao mesmo tempo, 
trata de possível representação de Maria Tudor (1879) (O Apóstolo, 
4 out. 1876, p. 3). Il Guarany, por sua vez, tinha sido composto em 
Florença (Semana Illustrada, 24 mai. 1868, p. 3.107) e a abertura em 
Londres (A Vida Fluminense, 30 mai. 1874, p. 1.837). Assim, a leitura 
crítica, a revisão sistematizada e o confronto com a literatura são méto-
dos obrigatórios de emprego exaustivos para dar voz crível a este silêncio 
do passado, pois que “essas vozes emanando dos túmulos do passado 
podem, sim, falar ao historiador, mas é sempre este quem as reintroduzi-
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rá no pensável do presente” (Ohara, 2012, p. 202). Aqui, o musicólogo 
é o historiador dando voz aos mortos, como desejava Jules Michelet e, 
completamos, fazendo-os renascer.
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Um vocalise nordestino na 
Amazônia: considerações sobre a 
Mãe d’Água em Canticum naturale, 
de Edino Krieger
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RESUMO: Este trabalho apresenta a discussão de uma seção do poema sinfônico Canticum 
naturale (1972), de Edino Krieger (1928), a partir do conceito de intertextualidade e 
da teoria das tópicas. A referida seção consiste em um solo para voz feminina soprano 
em forma de vocalise que traz, dentro do contexto da peça, uma alusão programática 
ao canto do personagem folclórico da Mãe d’Água. Serão abordadas as relações inter-
textuais entre a peça de Krieger e exemplos diversos do repertório de concerto, como a 
tradição francesa de vocalises e peças programáticas que trazem representações sonoras 
das águas, tendo como ponto central o diálogo entre o vocalise presente em Canticum 
naturale e a peça Mãe d’Água (1969), de Guerra-Peixe (1914-1993). Acreditamos que 
uma perspectiva comparativa pode contribuir para uma melhor compreensão das estru-
turas e significados de Canticum naturale.
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ABSTRACT: This work comments a section of the symphonic poem Canticum naturale 
(1972), by Edino Krieger (1928), considering the concept of intertextuality and the 
Topic Theory. This section consists of a soprano solo in the form of vocalise that al-
ludes to the singing of a folk character: the Mãe d’Água (Mother of Water). There will 
be addressed some intertextual relations between Krieger’s work and different exam-
ples from the concert repertoire, such as the French vocalise tradition and programmat-
ic pieces that convey sonic representations of water. A central point of this discussion 
will be a dialogue between the vocalise present in Canticum naturale and the song Mãe 
d’Água (1969), by Guerra-Peixe (1914-1993). We believe that a comparative perspec-
tive can contribute for a better understanding of structure and meaning in Canticum 
naturale.
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Mãe d’Água, Iara, ou ainda, Uiara são denominações atribuídas a 
uma mesma personagem folclórica brasileira que, apesar de co-

mumente associada a culturas indígenas, tem sua inserção em nosso país 
a partir de adaptações do imaginário europeu, chegada aqui através 
dos portugueses durante o processo de colonização. Segundo Casemiro 
(2012, p. 17), as diferentes configurações que esta figura tomou no Brasil 
resultam da confluência de três personagens: as sereias gregas, das quais 
a Mãe d’Água adquiriu o traço do canto sedutor; as sereias ibéricas, 
da qual herdou a forma de uma mulher-peixe (o mito grego descreve 
as sereias como mulheres-pássaro); por fim, uma personagem ibérica 
conhecida como Moura Encantada, cujo traço de oferecer presentes e 
tesouros a suas vítimas é uma das características da Mãe d’Água – uma 
particularidade presente em todas as variações da narrativa é o fim trági-
co de quem se deixa seduzir pela figura e por suas ofertas. Em um estudo 
sobre a presença desta personagem em nossa literatura, Casemiro (2012, 
p. 19) cita o etnógrafo João Barbosa Rodrigues em um texto de 1881:

A Iara é a sereia dos antigos com todos os seus atributos, modificados pela 
natureza e pelo clima. Vive no fundo dos rios, à sombra das florestas virgens, a 
tez morena, os olhos e os cabelos pretos, como os filhos do Equador, queimados 
pelo sol ardente, enquanto que a dos mares do Norte é loura, e tem olhos verdes 
como as algas dos seus rochedos (Rodrigues, 1881, p. 37).

A caracterização física da personagem, aqui enfatizando a adaptação das 
narrativas europeias ao clima e às características físicas do povo brasilei-
ro (tenha-se em vista a associação comum entre a Mãe d’Água e a figura 
da mulher indígena), contrasta com as descrições dos autores românticos 
brasileiros que, segundo Casemiro, atribuíam traços europeus à persona-
gem nacional. Neste sentido, a autora demonstra como a representação 
da Mãe d’Água na literatura brasileira apresenta afinidades com outra 
personagem folclórica: a Loreley,

figura feminina que entrou para a mitologia germânica, sendo considerada um 
símbolo cultural associado ao Romantismo Alemão. Gostaríamos de observar 
que tal como a Loreley, a Iara atingiu intensa popularidade entre os eruditos no 
Brasil no decorrer do século xix e xx (Casemiro, 2012, p. 20).

O fim do século xix, período que assistiu aos primeiros anos de Repú-
blica no Brasil, impulsiona nas artes a construção de uma identidade na-
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cional, sendo que uma primeira onda nacionalista, seguindo os padrões 
estéticos românticos, trouxe como temática um corpus considerável de 
símbolos nacionais. Volpe descreve como a representação artística de 
elementos da cultura indígena e da paisagem geográfica do país tiveram 
um papel fundamental neste processo (Volpe, 2001). No caso da Mãe 
d’Água, além de diversos exemplos na literatura e nas artes visuais, ain-
da no século xix encontra-se um exemplo de sua presença na música 
brasileira: o poema As Uiáras, de Mello Morais Filho, foi musicado por 
Alberto Nepomuceno em 1896 e obteve repercussão considerável.3

No decorrer do século xx esta identidade nacional forjada na estética 
romântica foi sendo reconfigurada de diversas formas em todas as ar-
tes. Novas características e funções foram sendo atribuídas ao mesmos 
temas e personagens elencados no século anterior, quando se ofereciam 
como símbolos de uma brasilidade a ser construída. Tendo este processo 
em vista, este artigo se dedica à figura da Mãe d’Água tal como retrata-
da musicalmente no poema sinfônico Canticum naturale, composto em 
1972 pelo compositor catarinense Edino Krieger (nascido em 1928). Esta 
obra, uma espécie de pintura sonora da floresta amazônica, traz em seu 
segundo movimento um longo solo para soprano em vocalise, solo este 
que foi caracterizado pelo compositor como um canto de Mãe d’Água. 
Após uma breve contextualização a respeito da carreira do compositor e 
do poema sinfônico em toque, será exposta uma análise da estrutura do 
segmento em questão, seguida de reflexões teóricas a respeito do vocalise 
como peça artística. Após isto, serão apontadas algumas aproximações 
entre o trecho analisado de Canticum naturale e a obra de câmara Mãe 
d’Água, escrita pelo compositor paulista César Guerra-Peixe em 1969, 
buscando demonstrar uma relação dialógica entre as duas peças, tanto 
no plano estrutural, no que se refere ao contexto de criação das peças, 
quanto ao conteúdo semântico nelas proposto pela alusão à figura da 
Mãe d’Água.

3 As Uiáras (Lenda Amazônica), de Alberto Nepomuceno, com poemas de Mello 
Moraes Filho, para coro feminino e orquestra, composta em 1896.
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Edino Krieger: linguagem composicional e referências nacionais

Nascido em Brusque, Santa Catarina, no ano de 1928, Edino Krieger se 
dedicou ao violino em sua região natal até os 14 anos de idade, ocasião 
na qual lhe foi ofertada uma bolsa de estudos para o Conservatório Bra-
sileiro de Música, no Rio de Janeiro. Foi neste Conservatório em que, 
paralelamente aos estudos de violino, Edino iniciou sua atividade como 
compositor através de seu contato com Hans-Joachim Koellreutter. Com 
apenas 17 anos, Edino passa a integrar o Grupo Música Viva que, li-
derado por Koellreutter, reunia alguns compositores interessados nas 
novas técnicas composicionais e proposições estéticas das vanguardas 
europeias (Krieger, 2011, p. 417; Kater, 2001). Desta forma, as primeiras 
obras de Edino são marcadas pela influência do serialismo e da técnica 
dodecafônica, porém, segundo o próprio compositor, tal influência se 
deu de maneira livre, jamais sendo caracterizada por posicionamentos 
radicais ou excludentes em relação a outras possibilidades.

Possuindo um catálogo no qual constam em torno de 150 obras, Edi-
no Krieger é autor de peças fundamentais do repertório da música bra-
sileira, tendo escrito para as mais diversas formações camerísticas, peças 
solo e música orquestral, além de música para cinema e teatro. Segundo 
Paz (2012, p. 23), sua produção pode ser dividida em três fases criativas. 
A primeira fase é marcada pelos estudos com Koellreutter e sua partici-
pação como integrante do Grupo Música Viva, estendendo-se entre os 
anos de 1945 a 1952. Este período “embrionário” se caracteriza pela 
criação de peças curtas construídas a partir da técnica dodecafônica, 
como as Três miniaturas para piano e flauta e os Cinco epigramas para 
piano. Escrito em 1952, o Choro para flauta e cordas articula a técnica 
dodecafônica a uma linguagem rítmica e com algumas características 
melódicas e formais ligadas ao choro.

No fim da década de 1940, Edino estudou composição nos Estados 
Unidos, entrando em contato com compositores de expressão claramente 
neoclássica, como Aaron Copland. Esta aproximação com outros pontos 
de vista estéticos caracterizou toda a segunda fase de sua criação, entre 
1953 e 1965. Neste período há uma predominância clara de formas 
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como a suíte e a sonata, além de referências constantes a elementos de 
caráter nacionalista, o que pode ser observado em alguns títulos como 
Abertura brasileira, de 1955, e Brasiliana para viola e cordas, de 1960. 
Segundo Rodrigues (2006, p. 40), a Sonata para piano a quatro mãos, 
de 1953, é apontada por Edino como o marco inicial desta fase. Ainda 
segundo Rodrigues, esta é a sua fase “mais produtiva, a que viu nas-
cer suas obras mais conhecidas pelo público e por esta razão poderia 
ser considerada a sua fase de afirmação como compositor” (Rodrigues, 
2006, p. 40).

Em 1965, Edino escreveu, sob encomenda do iii Festival Interameri-
cano de Música de Washington, as Variações elementares, marco inicial 
de sua terceira fase composicional. Segundo Paz (2012, p. 25), esta fase 
tem como característica o fim da preocupação do compositor em privi-
legiar determinadas técnicas, formas ou processos composicionais, em 
prol da articulação de preceitos tanto da vanguarda quanto da tradição 
musical europeia, somada a uma busca intencional pelo elemento nacio-
nal, porém dentro de uma perspectiva mais universalista. Referindo-se 
a Variações elementares, Horta aponta que nesta peça “já temos uma 
amostra bem significativa do estilo maduro do compositor, que seria 
injusto chamar de eclético, de tal modo estão nele integradas as diversas 
maneiras de pensar e agir” (Horta, 2006, p. 34).

Além da articulação de técnicas e procedimentos composicionais ad-
vindos tanto da vanguarda quanto da tradição, a questão da identidade 
musical nacional também perpassa, portanto, esta fase composicional 
madura de Edino. Contudo, cabe lembrar a postura assumida pelo com-
positor desde a década de 1940 ao afirmar que a expressão de uma 
identidade musical brasileira não pode se vincular a uma restrição dos 
aparatos técnicos e expressivos do artista. Neste sentido, Egg afirma 
que “as obras de Edino Krieger se tornaram uma referência de como 
contornar o dilema da brasilidade sem abrir mão da diversidade compo-
sicional” (Egg, 2015, p. 35).

Além de seu largo reconhecimento público como compositor, Edi-
no tem sua biografia atrelada a uma forte atuação como administrador 
cultural, pois esteve à frente da criação e manutenção de projetos fun-
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damentais para a disseminação da música de concerto no país, como as 
Bienais de Música Brasileira Contemporânea e o Instituto Nacional de 
Música da Funarte. Os Festivais de Música da Guanabara, organiza-
dos por Edino em 1969 e 1970, foram o primeiro passo para a criação 
das Bienais de Música Brasileira Contemporânea realizadas desde 1975, 
evento que Edino dirigiu até a 12.a edição em 1997 e que continua pre-
sente no calendário artístico nacional.4 Na década de 1980 Edino foi um 
dos principais articuladores na criação do Instituto Nacional de Música 
da funarte, o qual dirigiu a partir de 1981. Em 1989 assumiu a dire-
ção da funarte, sendo ali responsável pela implantação de inúmeros 
projetos vinculados à divulgação da música brasileira de concerto. Na 
década de 1990 esteve à frente da Academia Brasileira de Música e do 
Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, instituições nas quais 
fez um profícuo trabalho de recuperação e disponibilização de acervos 
(Tacuchian, 2006, p. 22). Esta intensa atividade como administrador e 
produtor cultural, além de suas críticas musicais publicadas na impren-
sa, caracteriza Edino Krieger como um artista marcado pela “intenção 
muito firme de inserir-se no processo social, na discussão da época, nos 
assuntos que diziam respeito à vida do músico, extrapolando o simples 
trabalho de composição” (Horta, 2012, p. 11).

Canticum naturale5

Esta obra foi escrita no início de 1972 por encomenda da Orquestra 
Filarmônica de São Paulo, por ocasião das homenagens ao sesquicente-
nário da Independência do Brasil. Sua estreia ocorreu neste mesmo ano 
no Teatro Municipal de São Paulo, sob regência de Jaques Bodmer e com 
solo vocal de Maria Lúcia Godoy. Segundo Paz (2012, p. 26), a estreia 
“se deu com grande cobertura por parte da imprensa, todos os jornais 
de grande circulação estampavam notas e comentários alusivos à peça”. 
Produto da terceira fase composicional de Edino, a obra parte de uma 
recriação do ambiente sonoro da floresta amazônica através dos meios 
4 Sobre os Festivais de Música da Guanabara, em particular sua relação com o festi-

val polonês Outono de Varsóvia, ver Cevallos (2018).
5 Para uma análise mais detalhada da obra como um todo, ver Damaceno (2018).
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orquestrais. Na partitura há alusões a cantos de pássaros, ruídos de 
insetos e a outros animais, além de referências ao movimento das águas 
dos rios que perpassam a floresta. A obra divide-se em dois movimentos: 
Diálogo dos pássaros e Monólogo das águas. Estes são executados sem 
interrupção, sendo a duração total aproximada de 14 minutos, segundo 
indicação da partitura.

O primeiro movimento, Diálogo dos pássaros, teve como base para 
sua composição transcrições de cantos de pássaros encontrados pelo 
compositor em gravações do ornitólogo Johann Dalgas Frisch, cujo tra-
balho na década de 1960 se popularizou através do lançamento de dois 
discos com registros de suas expedições. Segundo Edino Krieger:

No Canticum naturale, os cantos dos pássaros constituem o material melódico 
básico da 1.a parte, Diálogo dos pássaros. Cada canto constitui um módulo, que 
se repete em determinado espaço de tempo e se contrapõe, cumulativamente, a 
outros módulos, formando contrapontos espontâneos, tal como em sua forma 
natural (Krieger, 1972).6

Neste movimento, grilos, siriemas, inhambús, javalis, muitos outros in-
setos e animais manifestam suas vozes à medida que o panorama sonoro 
de uma floresta tropical se descortina. O disco de Dalgas Frisch, Vozes 
da Amazônia, de 1964, trazia o registro inédito do canto do Uirapuru, 
pássaro da fauna brasileira que foi fortemente vinculado a lendas indí-
genas, tendo sido referenciado em algumas obras da música brasileira 
(como o balé Uirapuru, de Villa-Lobos, e a Sinfonia n.º 2, de Camargo 
Guarnieri). Em Canticum naturale, a exposição do canto do Uirapuru, 
realizado através de um solo de flauta, se encontra exatamente na ar-
ticulação entre o primeiro e o segundo movimento da peça. Ou seja, o 
canto do solitário Uirapuru é a última voz que se ouve antes da música 
mergulhar nas águas.

O segundo movimento, Monólogo das águas, representa sonoramente 
os rios que perpassam a floresta. Descrevendo esta segunda parte da peça 
como uma estrutura ternária ›a-b-a’‹, Tacuchian (1999, p. 15) aponta a 
presença daquilo que denomina “motivo das águas”, um ostinato apre-

6 Trata-se de entrevista concedida ao Jornal do Brasil em 1972 na qual não consta o 
nome do autor entrevista.
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sentado pelos violoncelos no início da segunda parte e retrabalhado por 
todos os naipes ao fim. Esta estrutura tem origem nas ondulações musi-
cais que emulam as águas, utilizadas por compositores em muitas obras 
anteriores, tais como Smetana (Vltava), Debussy (La Mer) e Villa-Lobos 
(Erosão, origem do Rio Amazonas). Segundo Edino Krieger:

Na segunda parte da composição, Monólogo das águas, o material sonoro de-
riva do princípio estático-dinâmico contido no deslocamento de uma grande 
massa sonora. Um elemento de movimento é introduzido pelos violoncelos, en-
quanto a ideia de massa e volume é sugerida por grandes blocos estáticos de 
sonoridades (Krieger, 1972).

Ainda segundo o compositor, esta sobreposição de elementos dinâmicos 
e estáticos busca realizar sonoramente o efeito vivenciado por quem 
observa: o rio, estando sempre no mesmo lugar, encontra-se porém em 
constante movimento (Krieger; Damaceno, 2018). Esta representação 
musical da imagem do rio serve de moldura ao solo vocal que é objeto 
de análise deste trabalho: 

Na parte central do trecho há uma referência às lendas geradas pelo Amazonas, 
na forma de um Canto de Mãe-d’Água, confiado a uma voz solista opcional, ou 
a um violoncelo, sob um acompanhamento monocórdio da harpa e do vibrafo-
ne, com uma clara conotação de cantoria nordestina (Krieger, 1972).

Em entrevista concedida em 2018, o compositor menciona que esta 
melodia foi reaproveitada da trilha sonora por ele criada para o filme 
Rua descalça, lançado em 1971 (Krieger; Damaceno, 2018).7 Ressalta-
-se que, no contexto da trilha sonora, a melodia não fazia referência à 
Mãe d’Água, além de ter sido registrada apenas com acompanhamento 
de violão. Ainda segundo Edino Krieger, a gravação para o filme foi rea-
lizada pela soprano mineira Maria Lúcia Godoy, a mesma intérprete à 
qual coube a estréia de Canticum naturale. Voltaremos a este ponto ao 
abordarmos comparativamente o solo vocal da peça de Edino Krieger e a 
peça de câmara Mãe d’Água, de Cesar Guerra-Peixe, dedicada à mesma 
Maria Lúcia Godoy e por ela registrada no fim dos anos 1960.

Algumas análises que abordam Canticum naturale podem ser encon-
tradas em: Tacuchian (1999), que analisa a peça situando-a no contexto 
7 Agradecemos a disponibilidade do compositor Edino Krieger em nos conceder a en-

trevista que embasa parte das considerações aqui expostas. 
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de uma trilogia sinfônica; Cevallos (2012), cujo enfoque é a influencia 
de compositores poloneses na obra de Krieger; Damaceno (2018), que 
explora o poema sinfônico a partir de suas relações intertextuais. Antes 
de retomar o escopo deste artigo descrevendo as características estru-
turais da representação musical da Mãe d’Água em Canticum naturale, 
cabem aqui alguns apontamentos sobre o conceito de intertextualidade 
e a teoria das tópicas, que serão úteis nas análises que seguem.

Intertextualidade e tópicas

O conceito de intertextualidade surge na teoria literária, especificamente 
no contexto francês de fins da década de 1960, a partir de escritos de 
Julia Kristeva, os quais reconfiguraram idéias formuladas por Mikhail 
Bakhtin. Segundo Kristeva, Bakhtin foi o primeiro a introduzir na teoria 
literária a idéia de que todo texto se constrói como um mosaico de cita-
ções, sendo que todo texto absorve e transforma outros textos anteriores 
(Kristeva, 2012, p. 142). O trabalho de Kristeva teve vários desdobra-
mentos para além dos estudos literários e sua idéia de intertextualidade 
se faz presente no campo da análise musical desde pelo menos a década 
de 1980 (Klein, 2005; Straus, 1990).

Constituindo-se como um campo de estudos no qual se apresenta 
uma considerável variedade de abordagens, especialmente quando apli-
cada à música, a intertextualidade apresenta diversas dificuldades para 
o estabelecimento de modelos e paradigmas de análise, segundo Greco e 
Barranechea (2008, p. 42), “devido à necessidade latente de se explicar 
a forma conflituosa como uma obra se torna original ao se relacionar 
com outros textos pré-existentes”. Neste sentido, questões como a dife-
renciação entre o conceito de intertextualidade e a teoria da influência 
concorrem para se consolidar como ferramenta analítica no campo da 
música (Korsyn, 1991). Apesar de diversos esforços já realizados no 
sentido de construir paradigmas analíticos que possibilitem o estudo das 
relações intertextuais em música por um viés mais objetivo, neste tra-
balho optou-se por considerar as ligações entre a peça de Edino Krieger 
e seus intertextos como relações dialógicas e não apenas intertextuais.
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Segundo Maciel (2017, p. 139), o conceito de intertextualidade pro-
posto por Kristeva tem como base a idéia bakhtiniana de dialogismo. Na 
perspectiva de Bakhtin, relações dialógicas são entendidas como relações 
entre vozes, e essas vozes pertencem a sujeitos, sendo estes passíveis 
de serem identificados ou não. O dialogismo se dá através dos sujeitos 
que selecionam, citam ou procuram apagar as vozes com as quais se 
relacionam, e não apenas através dos textos nos quais estas vozes se ma-
terializam. Já o termo “intertextualidade” se aplicaria adequadamente 
apenas aos casos de relações dialógicas em que estas relações são ma-
terializadas no texto, apontando que as relações dialógicas, na medida 
em que são relações de sentido, se mostram antes de mais nada como 
relações de interdiscursividade. Isto quer dizer: os sujeitos em diálogo 
constituem discursos que se entrecruzam. Salienta-se aqui esta distinção 
como forma de elucidar a maneira como são encaradas neste trabalho as 
relações intertextuais e semióticas entre Canticum naturale e a narrativa 
da Mãe d’Água, bem como outras obras que serão referidas e colocadas 
em comparação.

Ao abordar as relações intertextuais na peça, este trabalho também 
considera o universo de tópicas da musicalidade brasileira elencado por 
Piedade (2013) o qual apresenta alguns pontos pertinentes ao conteúdo 
programático de Canticum naturale, especificamente no que se refere à 
representação da floresta e à alusão ao Nordeste. Em sua abordagem da 
música de Villa-Lobos, Piedade identifica um conjunto de tópicas que 
denomina como tópicas amazônicas, ou tópicas da Floresta Tropical 
(Piedade, 2009). Neste conjunto, inserem-se tópicas animais (as quais 
retratam tipicamente pássaros habitantes da floresta de maneira icônica) 
e tópicas selvagens (que retratam fenômenos naturais).

Ainda segundo Piedade, outro exemplo das tópicas de floresta tropical 
é sua enunciação como lugar da teofania, ou seja, o espaço onde deuses, 
seres demoníacos ou espíritos da natureza habitam, onde fazem ouvir 
suas vozes. Este universo de tópicas pode ser identificado em Canticum 
naturale, respectivamente, na representação icônica dos cantos de pás-
saros no primeiro movimento (tópicas animais), na alusão ao fluxo das 
águas no segundo movimento (tópica selvagem) e na representação do 
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canto do Uirapuru e à Mãe d’Água (a floresta como lugar da teofania). 
Além das tópicas amazônicas, também pode ser identificada na peça a 
tópica nordestina, no material melódico-harmônico do solo vocal (con-
forme mostraremos adiante).

Pode-se apontar também em Canticum naturale uma característica 
atribuída por Piedade à música de Villa-Lobos: a sobreposição de tópi-
cas, como no caso da representação do canto do Uirapuru, ao mesmo 
tempo uma representação icônica do canto de um pássaro (tópica ani-
mal) e uma alusão à um ser mítico da floresta (teofania). Assim, tendo 
em vista o alto grau de retoricidade presente em Canticum naturale, a 
Teoria das Tópicas, em sua adaptação realizada por Piedade, se apre-
senta como uma possibilidade coerente para a compreensão da peça, 
revelando certas relações dialógicas e discursos presentes no texto musi-
cal, possibilitando a articulação de uma narratividade que se dá através 
destas figuras retóricas.

A Mãe d’Água em Canticum naturale

A representação do canto da Mãe d’Água ocupa a parte central do se-
gundo movimento, Monólogo das águas. A partir do compasso 35, a or-
questra inicia uma configuração textural que estabelece a nota Mi como 
centro tonal, que acompanhará todo o solo vocal com poucas alterações, 
se caracterizando basicamente pelo emprego de ostinati e notas pedais 
combinadas a pequenas intervenções de colorido timbrístico (na maioria 
das vezes com emprego de notas estranhas ao modo nordestino, o qual é 
sugerido pela harpa e pelo vibrafone). A figura 1 apresenta detalhes deste 
acompanhamento orquestral.8

Seguindo o mesmo princípio deste material, os outros naipes da or-
questra se dividem entre o reforço do pedal em mi, especialmente ma-
deiras e metais, e a criação de estratos contrastantes, como o naipe de 
cordas que, além da sustentação de alguns clusters, constrói pequenas 
massas sonoras através da sobreposição de células melódicas curtas exe-

8 A partitura utilizada nestas análises foi editada pela Academia Brasileira de Música 
(Krieger, 2000).
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cutadas rapidamente. Em linhas gerais, o acompanhamento que emoldu-
ra o canto da Mãe d’Água mantém a ideia motriz de todo o Monólogo 
das águas: a sobreposição de elementos estáticos e dinâmicos como re-
presentação do movimento das águas do Amazonas, o que é reforçado 
pelo perfil melódico ondulatório da harpa e do vibrafone.

A linha melódica entoada pela soprano se inicia no compasso 39 com 
uma longa sustentação da nota si, executada “como prolongamento do 
som da campana – bocca chiusa abrindo em Oh ou Ah”, segundo a 
indicação da partitura, produzindo assim o efeito da melodia emergir 

Figura 1. Detalhe do acompanhamento orquestral (comp. 40-45). Assim consta 
na partitura, sendo que os pedais da harpa anteriormente marcados eram fá# 
dó#, sol# e lá#.
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progressivamente do fundo orquestral. A figura 2 apresenta a melodia 
executada pela voz soprano ao longo de todo o solo.

A sustentação de notas longas está presente em toda a melodia, aliando-
-se a três células rítmicas (figura 3) a partir das quais todas as frases que 
constituem o solo são construídas.

Figura 2. Totalidade da parte do soprano, comp. 39-82 (redução dos autores).

Figura 3. Parte do soprano: três células rítmicas básicas da melodia (comp. 65-68).
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Articuladas ao acompanhamento difuso e denso criado pelas sonorida-
des da orquestra, no qual a métrica apesar de identificável não assume 
papel preponderante, as células apresentadas na figura 2 reforçam o sen-
tido de fluidez da linha melódica. O emprego recorrente de apojaturas no 
primeiro tempo do compasso (célula 1) e de tercinas com a primeira nota 
ligada (célula 3) criam um efeito de nublamento da métrica quaternária, 
fazendo deslizar os pontos de apoio da melodia. A célula 2, caracterizada 
como um gesto ascendente iniciado por um grupo de semicolcheias que 
repousa em nota aguda sustentada, às vezes é substituída por um longo 
glissando ascendente (em ambos os casos se mantém o efeito de algo que 
emerge). Assim, do ponto de vista rítmico, a melodia vocal une-se ao fun-
do orquestral na realização de estruturas que se prestam à representação 
musical das águas. O acompanhamento orquestral se comporta como 
algo estático (embora em constante transformação timbrística) enquanto 
a melodia apresenta o dinamismo de trazer sempre algo novo.

Em relação às alturas, a melodia tem como princípio básico a explora-
ção das escalas lídia e mixolídia com 4a aumentada, tendo como centro a 
nota mi sustentada pela orquestra (no compasso 71 há uma breve passa-
gem pela terça menor, sol natural, que poderia caracterizar o emprego da 
escala dórica, a qual também é pertinente à tópica nordestina). Pode-se 
observar um adensamento na apresentação deste material no decorrer do 
solo considerando-se as notas nas quais a linha melódica se apoia, o que 
é reforçado pelo adensamento rítmico (a quantidade de notas utilizadas 
a cada frase se amplia). A figura 4 apresenta as notas mais apoiadas e 
enfatizadas em cada uma das frases que constituem o solo e as notas que 
se encontram entre elas, aqui consideradas secundárias.

Estas notas enfatizadas, que são as mais longas, são em ordem de 
aparição: si, fá#, sol#, dó#, mi, ré. Constitui-se aqui quase uma escala 
mixolídia de mi, centro tonal da seção, faltando apenas o 4.o grau. Dessa 
forma, apesar do emprego da escala nordestina se dá também em um 
nível estrutural mais profundo. Observando-se as notas aqui chama-
das de secundárias, em preto, constata-se que a linha melódica explora 
também padrões e configurações intervalares que a princípio não se vin-
culam a esta sonoridade nordestina. Quando isoladas do contexto do 
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acompanhamento orquestral, diversas passagens da melodia poderiam 
ser interpretadas como resultantes da utilização da escala de tons intei-
ros (que também apresentaria como material a quarta aumentada e a 
sétima menor). Este emprego discreto das escalas nordestinas, evitando 
estruturas intervalares mais diretas associadas a este material e aproxi-
mando-se da escala de tons inteiros, além de outros cromatismos, como 
o Sol natural, ajuda a construir um caráter mais ambíguo para a melodia, 
causando o ocultamento de uma significação direta, o que reforça uma 
atmosfera mítica para a Mãe d’Água. De fato, todo mito sempre guarda 
um mistério, uma aparente falta de clareza, o que dificulta uma leitura 
direta e que amplia o horizonte de significação, algo no que a música e 
a mitologia são irmãs (Lévi-Strauss, 1978).

Em contraste com estas características da melodia principal, os con-
tracantos executados por diversos instrumentos ao longo do solo deli-
neiam claramente as escalas nordestinas, empregando arpejos da tría-
de fundamental e as notas características (quarta aumentada e sétima 
menor). A figura 5 apresenta os dois primeiros contracantos presentes, 
realizados por uma flauta e um oboé logo na primeira frase da melodia.

Figura 4. Notas enfatizadas pela linha melódica em cada frase em branco, 
notas secundárias em preto (redução dos autores).
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Ainda a respeito dos contracantos, cabe destacar o trecho entre os com-
passos 66 e 75 (figura 6). Este é o ponto em que a soprano atinge a nota 
mais aguda do solo (si5) e onde se torna mais claro o adensamento pro-
gressivo da quantidade de notas empregadas na melodia. Somando-se a 
isso, ocorre o trecho mais compacto em relação à presença de contracan-
tos, com frases executadas pelo violino (com um longo trecho em diálogo 
com a soprano), oboé e flauta. Algumas passagens destes contracantos 

Figura 5. Contracantos de flauta e oboé, comp. 41-46 (redução dos autores).

Figura 6. Parte do soprano e contracantos, comp. 66-75 (redução dos autores).
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são dobradas por outros instrumentos e ocorrem pequenas intervenções 
melódicas, como o fagote (omitidas na redução acima).

Além do adensamento textural tanto horizontalmente, em virtude do 
acréscimo de notas, quanto verticalmente, devido à sobreposição de li-
nhas melódicas, destaca-se neste trecho uma passagem imitativa realiza-
da pelo violino e pela flauta a partir do compasso 71. Mantendo a mesma 
configuração intervalar, o violino parte da nota final do canto e reproduz 
o motivo, transpondo-o uma quinta justa acima, e assim a flauta faz o 
mesmo com o violino e transpõe o motivo mais uma quinta justa acima. 

De maneira geral, as características estruturais deste trecho de 
Canticum naturale aqui abordado se dividem entre a afirmação de ele-
mentos modais característicos do uso da tópica nordestina (Piedade, 
2011) e configurações sonoras cujo elemento essencial é o colorido tim-
brístico, além de uma rítmica que, apesar de claramente apoiada na mé-
trica quaternária, sugere ao ouvinte a sensação de um ritmo mais “psi-
cológico” do que corporal, um desenrolar temporal fluído e ao mesmo 
tempo estático, reforçando as referências programáticas deste segundo 
movimento, especialmente, a representação da Mãe d’Água, essa figura 
feminina que canta sem palavras. Este fato será discutido agora.

Canções sem palavras: o vocalise como peça artística

O ato de entoar uma melodia sem texto, geralmente sobre vogais sus-
tentadas, faz parte da rotina tradicional de estudos e aquecimento de 
cantores e constitui boa parte do material didático voltado ao ensino 
de canto. A história do vocalise como gênero pedagógico remonta ao 
século xvi, com Caccini (Dejardin, 2017). Já o vocalise dito artístico, ou 
vocalise de concerto, pode ser visto como um gênero similar aos estudos 
para instrumento, os quais, partindo de um caráter inicialmente peda-
gógico, se desenvolvem como obras artísticas e se tornam repertório de 
concerto, sendo que o advento destes estudos instrumentais precedeu 
historicamente por muito pouco o vocalise artístico (Stickler, 1989). É 
interessante notar que o vocalise artístico foi um gênero importante na 
França até o início do século xx não apenas na área do canto mas na 
de composição, e por isso há obras escritas neste gênero por Ravel, 
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Dukas, D’Indy, Koechlin e muitos outros. Na época, escrever ao menos 
um vocalise era quase uma obrigação para um compositor. De fato, a 
composição de vocalise, em voga desde o final do século xix, sendo que 
até 1991 mais de duzentos compositores escreveram obras deste gênero 
(Chilcote, 1991).

O vocalise pode ser tratado como estilo de canto no caso da músi-
ca improvisada, como no caso do scat singing no jazz: para além da 
mera emulação de um instrumento, há toda uma sintaxe própria no 
scat (Edwards, 2002). Também na música popular brasileira se pode 
afirmar que o estilo vocalise é muito presente, por exemplo, na obra de 
Milton Nascimento, onde ele opera no nível da significação e funciona 
na narrativa musical como uma espécie de texto metafórico sem palavras 
(Cintra, 2016).

O vocalise artístico como objeto de análise levanta questionamentos 
que problematizam a relação entre melodia e letra e entre voz e instru-
mento. De fato, trata-se de um tipo de canção sem palavras “na qual a 
voz do cantor exerce uma função que extrapola o que é pronunciado, 
aquilo que é dito” (Valente, 2004, p. 4). Ou seja, uma melodia “pura” 
para expressar o que as palavras não podem dizer. Além disso, a ausência 
de texto desnuda o elemento puramente sonoro da voz, potencializando 
seus sentidos e exigindo domínio técnico do intérprete:

Além do alto nível de exigência musical característico de composições dessa 
modalidade, é notório o fato de que a execução dos vocalises artísticos faz as 
qualidades sonoras da voz se apresentarem mais expostas, uma vez que não há 
o auxílio semântico do texto e a articulação das palavras (Chaves, 2012, p. 16).

No estudo que realizou sobre a presença de vocalises artísticos no re-
pertório de concerto brasileiro, Chaves (2012) aponta que a maioria das 
peças, incluindo aqui os exemplos internacionais, foram compostas para 
vozes femininas agudas e muitas vezes são dedicadas a cantoras específi-
cas, em forma de homenagem. A autora aponta com curiosidade para o 
fato de não ter encontrado, ao longo de sua pesquisa, nenhum exemplo 
de vocalise artístico solo dedicado especificamente à voz masculina. Ape-
sar de escapar ao escopo deste artigo a investigação de questões de gênero 
na história da música, não podemos deixar de considerar as dimensões 
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simbólicas vinculadas à voz feminina que este dado evidencia. Afinal, 
a Mãe d’Água, personagem à qual o vocalise de Canticum naturale faz 
referência, tem como característica, em muitas de suas variantes, a um 
ser feminino sedutor que emite um canto misterioso e belo, o qual atrai, 
e enfeitiça suas vítimas, levando-as invariavelmente a um fim trágico.

Neste caso, a imagem feminina, corporificada pela emissão vocal, se 
apresenta carregada de significados vinculados a esta narrativa originá-
ria ligada ao mito que conecta beleza feminina, sedução e morte. Essa 
imagem feminina ambígua, ao mesmo tempo bela e ameaçadora, tem 
uma profundidade histórica que remonta pelo menos às sereias da anti-
guidade grega, como mencionamos anteriormente. É sob a perspectiva 
destes discursos que se entrelaçam, a sereia amazônica, a floresta e seus 
animais, o Nordeste profundo, é neste campo que vemos a presença da 
Mãe d’Água no Canticum naturale.

Considerando-se essa representação ambígua do feminino, cabe lem-
brar que todo o repertório de vocalise, quase exclusivamente dedicado a 
intérpretes femininas, muitas vezes em forma de homenagens, foi quase 
exclusivamente criado por compositores homens, o que coloca o canto 
como um dos poucos setores da música ocidental no qual sempre hou-
ve uma presença feminina preponderante, ainda que aqui a mulher, na 
maioria das vezes, não se desvencilhe do papel de “musa”, uma imagem 
distante, bela, porém um tanto subalterna.

Muitas vezes pode-se inferir no repertório de vocalise uma relação 
com a velha ideia da música absoluta: a premência de um ideal de pureza 
do canto sem a “mácula” que a palavra lhe causaria, assim correspon-
dendo a um ideal de pureza feminina, uma virgindade. Por sua vez, a 
profundeza da natureza em si emerge deste caráter intocado pela visão 
ou pelo conhecimento dos homens, sendo por isso mesmo extremamente 
atraente. Ainda segundo Chaves (2012), outra característica comum a 
diversas peças do repertório de vocalises é a adaptação destas obras à 
execução por determinados instrumentos: 

Em muitos vocalises artísticos, a escrita da linha melódica se presta a execução ins-
trumental, o que pode ser confirmado pelas várias transcrições feitas dessas canções 
para sua execução por instrumentos musicais melódicos (Chaves, 2012, p. 15).
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Pode-se dizer que algumas melodias instrumentais tem um caráter de 
vocalise, mesmo que não recebam esta designação. Essa espécie de trans-
ferência timbrística remete à presença “ausente” de uma voz humana, 
ali emulada. Assim, no caso de um vocalise ou qualquer peça criada com 
uma linha melódica a ser entoada por uma voz, quando esta peça é trans-
crita para execução instrumental, cabe-se perguntar: o que se mantém 
para caracterizar a vocalidade? Uma resposta apontaria para a questão 
do registro da voz e do grau de dificuldade específico no qual uma voz 
cantada em geral opera, os quais se busca preservar na escrita instrumen-
tal. O termo expressivo cantabile manifesta claramente esta técnica e a 
intenção de emulação de um canto por um instrumento. Aqui se pode di-
zer que a escrita instrumental estabelece uma relação indexical com o ser 
humano; ou seja, o instrumento denota a marca de um canto humano, 
traços que indicam que provem de uma voz humana. Isto ocorre prin-
cipalmente quando há simultaneamente uma aproximação timbrística, 
como ocorre no caso do violoncelo, dito um instrumento muito próximo 
da voz. Aqui, pode-se pensar que essa voz, que canta através do instru-
mento, profere um texto ausente, e que portanto provoca uma remissão 
a significados não-linguísticos, cabendo assim a questão, já referida, que 
indaga se estaríamos mais próximos da ideia de música pura-absoluta ou 
da premissa de uma semanticidade inerente ao discurso musical.

Por ora, observe-se que este cantar dos instrumentos se revela um ges-
to instrumental originário, faz parte do conhecimento primário da inter-
pretação instrumental, e que inclusive habita a linguagem dos músicos. 
Note-se que em alguns repertórios de música indígena, os instrumentos 
“falam” uma linguagem específica através deste canto instrumental (no 
caso da música indígena, ver Piedade, 2004). O “cantar instrumental” 
tem um histórico próprio, vindo inclusive a configurar uma figuração na 
música do período clássico, intitulada por Ratner de tópica singing style 
(Ratner, 1980). Ou seja, na musica instrumental deste período (e cremos 
que se pode estender isto até a música do século xix), o estilo cantabile 
era muito usual e portava uma gama de significados para além de mera-
mente denotar uma voz cantada. Sob este prisma, poderíamos dizer que 
a música instrumental de Mozart, como suas sonatas para piano, são 
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verdadeiras óperas, alegorias instrumentais de personagens-temas que 
cantam e dialogam. Além disso, invoca-se aqui alguns tropos impor-
tantes como natureza-beleza-simplicidade, amador-feminino e privado/
doméstico (Day-O’Connell, 2014; Liu, 2016).

Com o exposto, cremos que o vocalise ainda subsiste quando dele se 
subtrai o timbre vocal (e toda sua carga simbólica) como suporte, pois 
a remissão à voz humana vai além de uma simples imitação e adentra 
o próprio âmago da linguagem, no que tange a aspectos sintáticos e 
semânticos. Na partitura do Canticum naturale está indicada a opção 
de que o solo vocal seja substituído por um violoncelo no caso de falta 
de intérprete vocal. Nesta situação, tendo em conta as referências pro-
gramáticas associadas ao solo vocal, cremos que, no plano semântico, a 
mudança causada pela substituição timbrística e a própria ausência do 
canto feminino (trocado por dois violoncelos em oitavas) provavelmente 
enfraqueceria consideravelmente a referência à Mãe d’Água. Isto ocorre 
não devido ao trabalho de transcrição em si, o qual é enriquecedor e 
dinamiza os repertórios dos diversos instrumentos (e vozes), mas sim ao 
fato de que, aparentemente, a evocação musical da Mãe d’Água requer 
prioritariamente o timbre (a presença) da voz feminina que emerge do 
fundo nesse panorama sonoro de águas e seres da floresta. Convém ago-
ra comentar outros vocalises artísticos no repertório brasileiro.

A este respeito, Chaves aponta que a quantidade é relevante, porém 
“grande parte dessas composições permanece desconhecida, tanto do 
grande público, quanto dos intérpretes” (Chaves, 2012, p. 61). O exem-
plo apontado pela autora como o mais conhecido é o primeiro movi-
mento das Bachianas brasileiras n.o 5 de Villa-Lobos, que tem como 
característica (comum a vários vocalises brasileiros) a alternância entre 
trechos vocalizados e trechos que possuem texto. A remissão aqui é 
ao estilo melódico do período barroco, entendido como “bachiano”, 
e a presença do violoncelo é massiva, inclusive dobrando o canto. A 
proximidade do timbre da voz feminina com o dos violoncelos provoca 
uma sensação de integração, como se o canto não estivesse sozinho, se 
tratando de diversas vozes humanas que se articulam. O dobramento 
entre violoncelo solo e a voz feminina é novamente a fórmula empre-
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gada. Já em uma de suas últimas obras, a suíte sinfônica Floresta do 
Amazonas, Villa-Lobos utiliza diversos vocalises para voz feminina que 
fazem referência a cantos de pássaros da floresta, além de incluir como 
epílogo da suíte uma versão em vocalise de Melodia sentimental, uma 
das quatro canções com texto de Dora Vasconcelos presentes na obra. 
É interessante comentar aqui este tipo de vocalise, que é apresentado 
após a execução da mesma melodia com letra, uma espécie de repetição 
sem palavras que potencializa a dimensão propriamente melódica de 
um material previamente conhecido. Curiosamente, a ausência do texto 
parece enriquecer a semanticidade desta variante de vocalise, como se o 
texto anteriormente apresentado não tivesse sido o suficiente, não tivesse 
esgotado a potência expressiva do material, que assim se revela não uma 
canção mas um vocalise.

Apesar de dar ênfase à produção de Villa-Lobos, tendo em vista a 
grande repercussão de suas obras, Chaves apresenta um catálogo com 
um número considerável de vocalises artísticos brasileiros que consti-
tuem o corpus de sua pesquisa, em sua maioria peças desconhecidas do 
público e até mesmo exemplos de peças que permanecem inéditas. Cabe 
apontar aqui a ausência de menção ao vocalise de Canticum naturale no 
trabalho de Chaves que, no entanto, inclui o vocalise de Cesar Guerra-
-Peixe – a obra Mãe d’Água –, a qual possui algumas relações importan-
tes com o vocalise de Edino Krieger. Discutiremos essa questão a seguir.

Canticum naturale e Mãe d’Água de Guerra-Peixe

Mãe d’Água, para canto vocalizado e violão, foi escrita por Guerra-Peixe 
em 1969 especialmente para a gravação de Maria Lúcia Godoy em seu 
disco O canto da Amazônia. Este disco, trabalho realizado pelo Museu 
da Imagem e do Som (mis) em homenagem ao aniversário de 300 anos 
da cidade de Manaus, reunia peças com temática amazônica de autores 
como Cláudio Santoro e Waldemar Henrique, e teve Guerra-Peixe como 
arranjador e autor de transcrições, além de compositor do vocalise men-
cionado. Esta peça apresenta pontos interessantes se colocada compara-
da com o solo vocal de Canticum naturale. Pela referência à Mãe d’Água 
já em seu título, estabelece-se um diálogo entre as duas composições.
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Considerando brevemente o contexto de realização das duas peças, 
nota-se em primeiro lugar a presença constante da soprano Maria Lúcia 
Godoy, intérprete da melodia de Edino Krieger tanto no contexto origi-
nal na trilha sonora do filme Rua descalça quanto na estreia de Canticum 
naturale, e a quem foi dedicada a composição de Guerra-Peixe. Além dis-
so, as duas peças são fruto de encomendas, ambas revelando um caráter 
cívico: um disco em homenagem ao aniversário da Cidade de Manaus 
(no caso de Guerra-Peixe) e a comemoração dos 150 anos da Indepen-
dência Nacional (no caso de Edino Krieger). Nos dois casos, a forte 
alusão à Mãe d’Água ganha um sentido claro de representação de um 
símbolo da cultura nacional. Cabe destacar também a relação pessoal 
entre os dois compositores, ambos egressos do Grupo Música Viva.9 A 
Mãe d’Água enquanto figura do panteão de personagens “autênticas” 
da cultura popular brasileira foi construída a partir de uma longa série 
de textos que dialogaram entre si na literatura brasileira, como comen-
tamos anteriormente, a própria personagem sendo portanto resultado 
de um forte grau de intertextualidade. Ambas as composições bebem 
nesta mesma fonte. No entanto, além da mesma temática, pode-se ob-
servar também alguns pontos de contato entre Mãe d’Água e Canticum 
naturale no que tange às estruturas musicais. 

Vetromilla (2010) comenta o acompanhamento realizado pelo violão 
na peça de Guerra-Peixe, assumindo que o título da peça seria auto-ex-
plicativo no que diz respeito à aproximação entre a sonoridade do violão 
e o universo imaginário do compositor acerca da sonoridade da água. O 
autor aponta que Guerra-Peixe 

a partir de 1967, adotou como elemento constitutivo de sua linguagem compo-
sicional para violão uma textura contrapontística na qual se estabelecem dois 
planos sonoros distintos: um, estático, das cordas soltas; e outro, dinâmico, das 
cordas presas [...] Tal recurso pode ser associado à idéia do fluxo sonoro que 
traduz metaforicamente o som das águas de um rio (Vetromilla, 2010, p. 23).

9 Apesar da proximidade temporal na realização das composições, a presença de 
Maria Lúcia Godoy como intérprete em ambas, a amizade entre os dois composito-
res e mesma a temática da Mãe d’água, Edino Krieger afirma que não conhece esta 
peça do colega e amigo (Krieger; Damaceno, 2018).
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Observa-se assim na peça de Guerra-Peixe o mesmo binarismo esta-
ticidade/dinamismo empregado por Edino Krieger na construção de 
sua representação sonora das águas. Apesar da disparidade de recursos 
instrumentais das duas peças (violão e orquestra sinfônica, respectiva-
mente), perdura esta ideia de conjuminar elementos que atribuem ora 
estaticidade ora movimento à música, isto sendo empregado de maneira 
intencional pelos compositores para remeter à imagem das águas. Em 
ambas as obras, os elementos de dinamismo constituem essencialmente 
cromatismos, enquanto que a estaticidade é manifestada pelo uso de 
notas pedais. Este uso de notas pedais prolongadas como representação 
de estaticidade vai mais além do que isso, se levarmos em conta a longa 
tradição ocidental do bordão ou a ideia de drone em certas tradições 
orientais.10 De fato, há nesta própria técnica musical uma fértil semanti-
cidade, construída através de séculos e ressignificada em várias culturas, 
mas que aponta para a dimensão do sagrado, daquilo que permeia as 
coisas constantemente e se mantém. Tal remissão é bastante rica no con-
texto da Mãe d’Água, habitante das águas das florestas, sendo coerente 
com a ideia de tópicas de floresta tropical, mencionada anteriormente, a 
qual apresenta este cenário como o espaço habitado por deuses ou espí-
ritos da natureza. É interessante notar que, pelo título da obra Canticum 
naturale, “cântico natural”, dita-se um enraizamento da Mãe d’Água 
na natureza, aludindo à imanência do sobrenatural. Os outros cânticos, 
presentes no primeiro movimento, são de pássaros, insetos, animais, 
porém o título da obra, em singular, parece se endereçar ao cântico que 
emerge no segundo movimento, a partir de um fundo que se apresenta, 
em relação ao canto, como mais estático, embora seja formado por ele-
mentos dinâmicos.

Cabe apontar também que em Canticum naturale, tendo em vista os 
meios instrumentais empregados, os elementos de dinamismo também 
se apoiam largamente na exploração do timbre. Porém, tendo em vista 
que, em seu contexto original, o canto de Canticum naturale também foi 
criado com acompanhamento de violão (no filme Rua descalça, como 
10 “Drone” pode ser traduzido como “drono”. A respeito, ver o verbete Drone(i) no 

Grove Music Online (Baines, 2001). 
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mencionado anteriormente), pode-se inferir que o fato de ambas as peças 
apresentarem a nota mi como centro tonal se fundamenta pelas caracte-
rísticas idiomáticas do instrumento, com o emprego da sexta corda solta, 

mi, bordão do violão. A figura 7 apresenta o arpejo realizado pelo violão 
em Mãe d’Água, de Guerra-Peixe. Este modelo de arpejo é utilizado ao 
longo de quase todo o vocalise. Segue também um trecho da progressão 
de acordes na qual esse arpejo é executado, formada a partir dos movi-
mentos cromáticos e notas pedais.
A linha melódica da soprano, na obra de Guerra-Peixe, apresenta um 
material aparentemente mais variado em relação às alturas, apesar de 
ambas as peças explorarem a sobreposição das escalas lídia e mixolí-
dia. Se em Canticum naturale o emprego de escalas caracteristicamente 
nordestinas é realizado com o cuidado de evitar cadências melódicas 
ou arpejos diretamente associados a este material, o solo vocal de Mãe 
d’Água, em diálogo com os movimentos cromáticos realizados pela har-
monia do violão, expande gradativamente a gama de alturas utilizadas 
ao ponto desta referência perder-se totalmente. Mesmo em trechos nos 
quais as alturas correspondem às notas típicas dos modos lídio e mi-
xolídio, algumas características nublam este material, assim como em 
Canticum naturale. Como exemplo, a Figura 8 apresenta os compassos 
iniciais da peça, nos quais a ênfase dada ao intervalo de semitom e a au-
sência do acompanhamento do violão (que se inicia no oitavo compasso 
e estabelece a nota mi como centro) criam este encobertamento.

Figura 7. Figuração rítmica e material harmônico do violão em Mãe d’Água de 
Guerra-Peixe (redução dos autores).
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Cabe aqui a realização de algumas considerações a respeito desta refe-
rência à tópica nordestina presente nos dois vocalises aqui abordados. 
Salienta-se em primeiro lugar que as escalas, às quais nos referimos até 
aqui como caracteristicamente nordestinas, apresentam usos (e signifi-
cados) mais amplos em diversos contextos. A interpretação da tópica 
nordestina engloba diversos aspectos, como por exemplo a presença de 
um triangulo durante a seção do vocalise em Canticum naturale, utiliza-
do ao modo de um forró. A tópica não depende unicamente do material 
escalar que, no caso específico, deriva de certas combinações e padrões 
específicos nas escalas lídia e mixolídia. Ao lado de escalas pentatônicas, 
estas escalas em si podem ser encontradas nas obras de Debussy, por 
exemplo, ali constituindo, entre outros materiais e técnicas, caminhos 
que o compositor francês buscou na criação de estruturas musicais não 
teleológicas, o que o tornou um dos pioneiros na abertura de novos ca-
minhos para a música pós-tonal.

Ainda neste sentido, uma outra característica da música de Debussy 
no que se refere à criação de uma música que supera a direcionalidade 
das estruturas tonais, e que pode ser identificada nos dois vocalises aqui 
abordados, é a ausência de procedimentos de desenvolvimento motívico, 
o qual foi substituído pela ideia de concatenação e transformação de 
células melódicas que costuram a melodia. Por fim, um outro ponto de 
contato entre Debussy e as peças de Edino Krieger e de Guerra-Peixe diz 
respeito à própria temática da água, lembrando que a seção onde ocorre 
o vocalise do primeiro se intitula Monólogo das águas. O movimento das 
águas está presente em obras como La mer, La cathedrale engloutie e, 
especialmente, no terceiro movimento de Nocturnes, cujo título, Sirènes 
(“sereias”), que sugere um forte paralelo com a Mãe d’Água, além de 

Figura 8. Compassos iniciais de Mãe d’Água (soprano a capella) (redução dos 
autores a partir da partitura editada pelo sesc Partituras). 
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também ser um exemplo importante de vocalise, aqui executado por um 
coro de vozes femininas. Pode-se observar assim que, tanto do ponto de 
vista estrutural quanto em relação ao plano semântico das peças, os ma-
teriais e procedimentos composicionais de Edino Krieger e Guerra-Peixe 
envolvem as tópicas da floresta e nordestina, porém não estão restritos 
a elas, englobando outros referenciais e dimensões de significado, como 
o correr das águas e a ideia do sobrenatural. Por fim, lembramos que a 
Mãe d’Água, como as sereias míticas, é um ser que habita o fundo dos 
rios ou mares, onde é dificilmente visível aos banhistas ou navegantes, e 
entretanto, através da dimensão da audibilidade, atrai suas presas pelo 
canto, as quais, depois de capturadas, são levadas ao fundo das águas, 
lugar escuro que representa simbolicamente um tipo de morte. 

Colocando a parte estes apontamentos, uma outra observação a ser 
feita a respeito das sonoridades nordestinas presentes nos vocalises de 
Canticum naturale e Mãe d’Água é o rompimento da cadeia isotópica 
estabelecida pela referência à narrativa. Como descrito anteriormente, a 
narrativa da Mãe d’Água, apesar de suas diferentes versões em diversas 
regiões e de sua origem europeia, tem sua caracterização mais comum no 
imaginário popular como mito indígena da região amazônica. O contex-
to dos vocalises estudados é nítido: Canticum naturale, segundo seu au-
tor, se constitui como uma descrição sonora da floresta amazônica; Mãe 
d’Água, de Guerra-Peixe, foi escrita para um álbum intitulado Cantos 
da Amazônia. Ora, é possível assim questionar o motivo do emprego 
deliberado das sonoridades nordestinas tanto por Guerra-Peixe quanto 
por Edino Krieger. No caso de Canticum naturale, é importante lembrar 
o reaproveitamento de uma melodia composta anteriormente, conforme 
revela o compositor. Em seu contexto de origem, além de não fazer re-
ferência à Mãe d’Água, a melodia foi registrada com acompanhamento 
de violão, sendo este, segundo Edino Krieger, calcado na alusão aos 
ponteios dos violeiros nordestinos (Krieger; Damaceno, 2018). Com isto 
se pode argumentar que há uma intertextualidade que se encaixa entre 
estas duas obras. Como ferramenta analítica, pode-se invocar nestes in-
tertextos toda a tradição de vocalises, toda a rede de significados e a 
carga literária sobre sereias, mães d’água e seres similares, todas as mu-
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sicalizações deste universo sombrio, perigoso, mortífero, e no entanto, 
ao mesmo tempo sedutor, belo, feminino etc. Todo esse material denso 
entra em ação quando compositores se põem a compor estas obras e, 
sobretudo, quando ouvintes as escutam . Muito mais do que estabelecer 
influências entre autores e obras, interessa “abrir nossas leituras des-
sas obras considerando os múltiplos textos nos quais elas se costuram” 
(Klein, 2005, p. 19).

Desta forma, para além da referência às águas, pode ser postulada 
uma relação intertextual com uma obra absolutamente diferente do pon-
to de vista das referências no plano semântico: o final de Neptune, última 
peça da obra orquestral The Planets, de Gustav Holst (de 1915), onde há 
um coro de vozes femininas, disposto em um espaço adjacente ao palco. 
O nexo aqui é o destaque da voz feminina cantando um longo vocalise 
em meio à textura orquestral rica em efeitos de distanciamento e estra-
nhamento, evocando mistério e escuridão, inclusive pelo fade out, que 
se assemelha a um desaparecimento no fundo escuro. As relações inter-
textuais se dão neste imbricamento entre técnicas orquestrais, alusão ao 
escuro, referência ao canto feminino misterioso da sereia, ser que canta 
em sua língua sem palavras.

Conclusão

Neste artigo tentamos trazer à tona algumas questões analíticas e musi-
cológicas a partir da investigação da segunda parte do poema sinfônico 
Canticum naturale, de Edino Krieger, intitulada Monólogo das águas. 
Este monólogo é, na verdade, conduzido não pelas águas mas pela Mãe 
d’Água, que canta em sua língua sem palavras. As águas são o meio 
natural, o habitat desta voz única, meio mulher, meio peixe, ou ainda, 
meio violoncelo, que desponta do fundo das águas na floresta, a qual, 
no movimento anterior, Diálogo dos pássaros, se mostra como um am-
biente polifônico onde diversas vozes interagem e alinhavam o som da 
floresta dialogicamente. O monólogo se abre quando o primeiro plano 
desce da superfície arbórea para o fundo do rio que corre, o que se dá 
após o canto solitário do Uirapuru. É no fundo das águas que surge um 
Nordeste inesperado, tão surpreendente que, podemos arguir, apresenta 
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considerável grau de retoricidade. O uso da tópica nordestina tal como 
inserida na moldura de Canticum naturale traz uma melodia ressigni-
ficada pela referência à lenda amazônica, o correr das águas e a todo o 
cenário musical que antecede esta seção da obra, mantendo entretanto 
suas características de “cantoria nordestina”, pelas palavras do próprio 
compositor, que inclusive justifica isto como uma alusão à participação 
fundamental de imigrantes nordestinos na povoação da região amazôni-
ca (Krieger; Damaceno, 2018). As Mães d’Água brasileiras, a de Edino 
Krieger e a de Guerra-Peixe, e outras que habitam livros, filmes e obras 
visuais, sereias da floresta tropical, continuam a fiar esta teia intertextual 
e a seduzir perigosamente artistas inspirados através de seu canto doce 
e solitário na sua língua sem palavras.
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Som e música no audiovisual: 
perspectivas e desafios de pesquisa
Rodolfo Caesar,1

Luíza Alvim2

No Brasil, o som e a música no audiovisual foram se firmando como 
objetos estudados principalmente na grande área de comunicação, 

onde o campo do cinema foi colocado inicialmente tanto na graduação 
quanto na pós-graduação. O maior respaldo acadêmico desses estudos 
começou a se dar nos anos 1990, tendo como um dos pioneiros no 
país o professor Ney Carrasco, da Universidade Estadual de Campinas 
(unicamp), seguindo o surgimento e fortalecimento da área no panora-
ma internacional a partir dos anos 1970-80, especialmente com os tra-
balhos de Claudia Gorbman, Michel Chion e Rick Altman. A interdisci-
plinaridade fundamental do subcampo de som e música no audiovisual 
traz grandes desafios à sua pesquisa, algo que podemos perceber já pelo 
número reduzido de professores especialistas existentes no Brasil, res-
tritos a poucos programas de pós-graduação em comunicação e menos 
ainda na área de música.

Mesmo assim o número de dissertações, teses e artigos específicos 
têm crescido bastante desde meados dos anos 2000. Em 2009, foi cria-
do o Seminário Temático (st) de “Estudos do som” pelos pesquisadores 
Eduardo Santos Mendes, Suzana Reck Miranda e Fernando Morais da 
Costa, dentro do âmbito da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema 
e Audiovisual (socine), tendo o st sido fundamental para o amadure-
cimento da área. Atualmente com o nome de “Estilo e Som no Audio-
visual”, seus dez anos de existência foram comemorados com um livro 

1 Universidade Federal de Rio de Janeiro (ufrj).
2 Universidade Federal de Rio de Janeiro (ufrj).

doi: https://doi.org/10.47146/rbm.v33i1.37015
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lançado em 2019. Além disso, há muito tempo têm acontecido iniciati-
vas de dissertações e teses sobre o tema dentro da área da música, tendo 
mesmo existido um subgrupo relacionado ao assunto no congresso da 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (anppom) 
por algum tempo. O campo da sonologia tem sido igualmente acolhe-
dor de trabalhos com essa temática dentro da área de música e é graças 
a ele que esse dossiê foi cogitado pela Revista Brasileira de Música, do 
Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (ppgm-ufrj).

No entanto, pelo fato de que música e comunicação (e, consequente-
mente, cinema) estão em diferentes áreas da capes, seus pesquisadores 
muitas vezes não se encontram em congressos ou compartilham traba-
lhos e referências. Esse incômodo foi o que motivou a pesquisadora Luí-
za Alvim a idealizar, dentro de seu projeto de pós-doutorado em música 
no ppgm-ufrj (com supervisão de Rodolfo Caesar), a primeira Jornada 
Interdisciplinar de Som e Música no Audiovisual (jisma), realizada em 
junho de 2016. Essa primeira edição, que contou com uma equipe or-
ganizadora mínima (basicamente, Luíza Alvim, Rodolfo Caesar, Joice 
Scavone e Alexandre Brasil, além do apoio do ppgm-ufrj), teve pesqui-
sadores convidados de cinema, música, comunicação e artes, contatados 
por Luíza Alvim e Joice Scavone e, em sua maior parte, do Rio de Janei-
ro. Foi inteiramente realizada na Cinemateca do mam-Rio.

Seguiram-se mais três edições em 2017, 2018 e 2019, tendo sido, 
porém, seleções abertas, com avaliação de trabalhos por pareceristas 
e contando com pesquisadores de todas as regiões do Brasil, exceto da 
Região Norte, e das áreas de cinema, música, comunicação e artes. A 
partir de 2017, houve o apoio do Fórum de Ciência e Cultura e do Nú-
cleo de Rádio e tv da ufrj, na pessoa de Caio César Loures. Na edição 
de 2017, tivemos uma parceria com o Instituto de Artes da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (uerj), por meio de Analu Cunha, e com 
as Faculdades Integradas Hélio Alonso (facha). Nossa equipe organi-
zadora foi acrescida em 2018 com a professora Geórgia Cynara Coelho 
de Souza, da Universidade Estadual de Goiás (ueg).
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Este dossiê, portanto, comemora as quatro edições da jisma e as fun-
damentais trocas de conhecimento lá ocorridas e que ecoaram no já mais 
longevo Seminário Temático da socine, trazendo um amadurecimento 
do campo. Continuamos a buscar a articulação com outras áreas e pes-
quisadores, esperando por um conhecimento mais interdisciplinar.

O dossiê começa com textos relacionados ao tema da música no ci-
nema. Daniel Tápia discute o que seria o “gênero sinfônico” na músi-
ca original para cinema e, detendo-se no compositor americano Alfred 
Newman, considera como, diferentemente de outros compositores do 
início do cinema sonoro americano de origem austríaca, como Max 
Steiner e Erich Korngold, Newman teria ajudado a construir uma iden-
tidade propriamente norte-americana para a música de Hollywood.

A seguir, dois artigos tratam do uso de música preexistente no cine-
ma e do conceito de “música de autor” de Claudia Gorbman. Natália 
Marchiori da Silva analisa o modo como a música, seja na forma de 
um cantarolar, seja enquanto peças preexistentes diegéticas, intensifi-
ca a sensação de claustrofobia doméstica vivida pelas protagonistas fe-
mininas de dois filmes de Chantal Akerman: Saute ma ville (1968) e 
Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975). Breno 
Alvarenga analisa o uso das letras das canções nos três longas-metragens 
do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, sendo a sua escolha 
marcada principalmente pela nostalgia e pelo gosto pessoal do diretor.

O artigo de Luiz Wlian também trata de canções, mas incluídas como 
“momentos musicais” (no conceito de Amy Herzog) dentro de dois filmes 
não-musicais do cinema queer contemporâneo. O caráter dissidente do 
momento musical se torna ainda mais claro nesses filmes, por si mesmos 
dissidentes, apontando para uma utopia, sendo esta uma característica 
do gênero musical como um todo, como analisada por Richard Dyer.

Seguindo com o tema geral de música e audiovisual, o artigo de 
Leonam Casagrande Dalla Vecchia e Wagner dos Santos Dornelles trata 
do formato do “álbum visual”, em que há a confluência de elementos do 
álbum fonográfico, do videoclipe e de outras formas narrativas audiovi-
suais, considerando sua fruição dentro da cultura digital contemporânea.
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O Novo Ciclo de Cinema Pernambucano volta a estar presente no ar-
tigo de Igor Porto e Miriam Rossini. Os autores fazem uma retomada de 
reflexões dos estudos de som sobre aspectos do som no cinema, mas uti-
lizando as noções de Ismail Xavier de “opacidade e transparência”, além 
de se referirem a autores relacionados aos estudos das materialidades, 
tendo como objeto filmes de Kleber Mendonça Filho e Gabriel Mascaro.

As noções de opacidade e transparência são também evocadas por 
Daniel Dória em uma reflexão, com base principalmente em teóricos da 
história e da filosofia, sobre a ideia de autenticidade no som de filmes 
históricos, considerando o “autêntico” como algo moldado por expec-
tativas e construções estabelecidas dinamicamente ao longo do tempo. 
Como categoria analítica para além das já conhecidas “paisagem sonora” 
e “território sonoro”, propõe o termo “lugar sonoro”.

A seguir, temos dois trabalhos sobre voz. Felipe Ferro Rodrigues parte 
do influente estudo de Peter Brooks sobre o melodrama francês do século 
xix, caracterizado pela falta da voz, e, considerando a voz para além de 
seu aspecto semântico e mesmo do som, com ênfase em sua dimensão 
corpórea e impalpabilidade, dirige-se, na perspectiva do melodrama, 
ao cinema em seus períodos silencioso e sonoro, passando pela ópera. 
Débora Opolski considera filmes contemporâneos de ficção comercial, 
especialmente do cinema brasileiro e com temáticas relacionadas com 
a violência, para analisar como, nesses filmes, calcados nos diálogos, a 
escolha de palavras nos dialetos dos personagens e a sonoridade da voz 
como um todo atuam como índices de uma hipermasculinidade.

Seguindo, o artigo de Vicente Farias e Fernando Iazzetta tem como 
objeto o som e a música em games do gênero survival-horror, com ên-
fase em um jogo brasileiro, Pesadelo-Regressão, fazendo considerações 
quanto ao uso do som dentro do gênero específico e a aspectos de pro-
dução do jogo, em comparação com outros dois jogos estrangeiros.

Já o artigo de Rômulo Moraes, de estilo mais ensaístico, faz uso prin-
cipalmente de conceitos de Gilles Deleuze, passando por teóricos clássi-
cos do cinema, da fenomenologia e das materialidades das mídias, além 
de Michel Chion, para uma reflexão sobre a escuta com dispositivos por-
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táteis em meio ao movimento no mundo, o “cinema de bolso” que cada 
um pode carregar consigo, cinema este sujeito a efeitos de “fabulação” 
e de “suspensão”. Tal potencial expandido do audiovisual e do próprio 
conceito de “escuta” está igualmente no artigo de Marina Mapurunga. 
A autora aborda o conceito de “escuta visual” e, a seguir, analisa exem-
plos de performances com produções sonoras realizadas em tempo real 
e como nelas é possível se dar a escuta visual.

Finalmente, em assunto praticamente inédito no Brasil, Leandro 
Oliveira analisa a distribuição dos planos na transmissão audiovisual 
do primeiro movimento da Primeira sinfonia de Mahler em abril de 2019 
pela Filarmônica de Berlim, utilizando recursos qualitativos e quantita-
tivos. O autor observa que a edição dos planos foi determinada princi-
palmente pelo uso da instrumentação na peça musical e não por outros 
aspectos, como, por exemplo, sua estrutura formal.

Complementando o dossiê, há uma entrevista com um dos teóricos 
pioneiros do campo acadêmico dos estudos de som no audiovisual, 
Michel Chion. Nela, Chion fala do campo em si de forma crítica, de 
abordagens importantes em sua teoria, como os aspectos da língua e da 
linguagem (o “logo” da audio-logo-visão) e da observação (oriunda de 
seu treinamento na escuta reduzida de Pierre Schaeffer), além de fazer 
considerações sobre o uso do som no audiovisual contemporâneo e seus 
projetos pessoais.

Agradecemos muito a todos os pareceristas, sem cujo trabalho invisí-
vel essa edição não seria possível: Alexandre Brasil, Alexandre Fenerich, 
Aline Couri, André Luiz Gonçalves de Oliveira, Antonio Guedes, Ariane 
Holzbach, Carlos Henrique Silveira, Cristiane Lima, Damyler Cunha, 
Danielle Crepaldi Carvalho, Davi Donato, Débora Opolski, Demian 
Garcia, Eduardo Santos Mendes, Eduardo Vicente, Fernando Morais da 
Costa, Georgia Cynara de Souza, Guilherme Maia, Ivan Capeller, Jalver 
Bethônico, João Luiz Vieira, João Vidal, José Augusto Mannis, José 
Cláudio Castanheira, Juliano Oliveira, Leonardo De Marchi, Leonardo 
Vidigal, Marcelo Carneiro de Lima, Márcia Carvalho, Mauricio Monteiro, 
Ramayana Lira, Rodrigo Carreiro, Rodrigo Fonseca e Rodrigues, Schneider 
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Ferreira de Souza e Virgínia Flores. Agradecemos também aos editores da 
revista, João Vidal e Pauxy Gentil-Nunes pela oportunidade a nós conce-
dida e pela confiança em nosso trabalho. Boa leitura!
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Origens do “som de Hollywood”:
a formação do gênero sinfônico
a partir de Alfred Newman
Daniel Tápia1

RESUMO: A partir da observação do período de formação do gênero sinfônico no cine-
ma sonoro norte-americano, este trabalho procura investigar as influências existentes 
na formação da prática sinfônica da música de cinema como estética específica, tendo 
como referência central a atuação do compositor Alfred Newman (1901-1970), consi-
derado aqui como um dos principais agentes desse processo por sua atuação na indús-
tria cinematográfica. O gênero – denominado “gênero sinfônico” –, embora bastante 
reconhecível, carece de um exame mais detalhado de suas origens e influências, a fim 
de se expor o papel das diferentes matrizes artísticas que o formaram, especificamente 
sobre as práticas de escrita instrumental. Para tanto, nos propomos a investigar as ori-
gens e relações interculturais existentes no período inicial desse processo (1930-1950), 
fortemente influenciado pela canção popular norte-americana.

PALAVRAS-CHAVE: Música de cinema. Música aplicada à dramaturgia. Instrumentação 
e orquestração. Música sinfônica do cinema. Audiovisual.

ABSTRACT: Beginning in the observation of the period of formation of the symphonic 
genre in North American cinema, this work seeks to investigate the existing influences 
on the formation of the symphonic practice of film music as a specific aesthetic, pre-
senting as reference the work of the composer Alfred Newman (1901-1970), consid-
ered here as one of the main agents of this process due to its legacy in film industry. 
This genre – referred as “symphonic genre” –, despite being quite recognizable, needs a 
more detailed examination of its origins and influences, in order to expose the influence 
of the artistic material that formed it, specifically regarding the practice of instrumental 
scoring. To this end, we propose to investigate the origins and intercultural relations 
existing in the period (1930-1950), strongly influenced by the growth of American 
popular songs.

KEY-WORDS: Film Music. Drama Music. Orchestration. Symphonic film music. Audio-
visual.

1 Universidade Federal do Espírito Santo (ufes).
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Como possibilidade criativa de um meio que, por sua própria natu-
reza plural, permite uma grande diversidade de proposições estilís-

ticas, a orquestra sinfônica habita a música de cinema como um de seus 
mais emblemáticos referenciais. Sendo possivelmente a escolha artística 
mais conhecida pelo público, o uso da orquestra adquiriu, ao longo do 
tempo, o status de gênero para a trilha musical – o gênero sinfônico.2 
Estabelecida como uma grande referência para o desenvolvimento da 
música de cinema desde o início, é no período sonoro inicial (décadas 
de 1930 e 1940)3 que observamos maior profusão de material original – 

2 Referimo-nos à possibilidade de diferenciar por gênero musical a aproximação 
estético-artística dada à construção de uma trilha musical, não se confundindo com 
a utilização do termo “gênero” para diferenciar o produto cinematográfico inteiro, 
como é o caso dos gêneros musical, horror, comédia etc. Nesse mesmo segmento, 
é preciso esclarecer que utilizamos a designação “gênero” (na perspectiva musical) 
para nosso recorte por a considerarmos mais adequada para representar um con-
texto de multiplicidade de estilos e origens comuns (Leonido, 2008). Se considerar-
mos, por exemplo, a própria origem da sinfonia e, portanto, do gênero sinfônico na 
música autônoma, vemos que está intimamente relacionada ao contexto do desen-
volvimento operístico (Nogueira, 2006). Essa noção, entretanto, foi posteriormente 
ampliada para abarcar o pensamento orquestral e a música sinfônica de concerto de 
forma geral. Assim sendo, quando nos referimos ao gênero sinfônico, tratamos do 
contexto de produção musical que se baseia no uso da orquestra sinfônica como seu 
recurso central e que lida diretamente com as necessidades criativas desse esforço, 
bem como as influências que as outras instâncias do pensamento musical exercem 
sobre seus processos intrínsecos de forma interdependente. Neste artigo, tratamos 
especificamente das características do gênero sinfônico na música de cinema, consi-
derando-o peculiar em seus processos criativos.

3 É sabido que a música sinfônica e operística de matriz europeia, utilizada princi-
palmente de forma fragmentada, faz parte da música do cinema desde o período 
“mudo” e, portanto, se colocou como uma referência para o desenvolvimento pos-
terior. No período que antecede o som sincronizado – em que há muito menor pre-
valência de composições originais – é simbólico o uso das bibliotecas de fragmentos 
musicais destinados à exibição pública em salas de cinema (executados por músi-
cos e orquestras, como a The Sam Fox moving picture volumes (1913) e a Kinothek 
(1919)), nos quais constam trechos variados de obras do repertório sinfônico e ope-
rístico europeu, consolidando a prática iniciada nos primeiros estágios do cinema 
“mudo” (Carrasco, 2005). Este trabalho tem, no entanto, como principal objeto de 
estudo e referência a música original do cinema norte-americano, cuja produção é 
significativamente maior a partir do advento do som sincronizado.
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composto especificamente para o cinema. A música sinfônica do cinema 
apresenta-se hoje como um elemento recorrente e renovado, de fácil 
identificação dentro da produção desse meio, fruto de um processo de 
desenvolvimento e interação com outros gêneros musicais, bem como da 
interação entre estilos que a transpassam. Esse processo, em alguns sen-
tidos (como veremos adiante), trouxe características marcantes – ainda 
que não necessariamente exclusivas – à escrita sinfônica do cinema.

Sendo praticamente hegemônica nas primeiras décadas do cinema 
sonoro norte-americano, a música sinfônica foi se tornando, gradual-
mente, uma das possibilidades de uma prática já hoje bastante diversifi-
cada (a da composição de música para cinema). É importante notar que 
grande parte da produção sinfônica cinematográfica também adquiriu 
um aspecto híbrido, abandonando a intenção de sua origem no repertó-
rio orquestral tradicional e permitindo-se não representar a identidade 
estilística de um filme como unidade (não necessariamente conduzindo 
a música do filme integralmente; as canções “importadas” e o sound 
design,4 por exemplo, normalmente integram a camada significativa do 
som junto à trilha musical como a concebemos tradicionalmente).

No panorama recente, a instrumentação – seja ela qual for – ainda que 
possa refletir o pensamento orquestral como fundamento, não se prende, 
por exemplo, à ideia de formação instrumental básica (como ocorre fre-
quentemente na orquestração da música de concerto). É comum que o 
cinema de hoje, como fruto de um desenvolvimento iniciado já na década 
de 1950, apresente combinações não usuais e até mesmo experimentais, 
diferentes proporções de equilíbrio (às vezes unicamente possíveis pela 

4 “Após o aprimoramento das técnicas ligadas ao áudio nos cinemas [...], o meio ci-
nematográfico viu aparecer uma nova figura que daria conta de toda a cadeia de 
materiais sonoros usados em um filme – fossem eles músicas, efeitos ou diálogos –, 
aumentando a possibilidade de aproveitamento ao máximo de todos os áudios in-
cluídos em suas trilhas sonoras. A pessoa que executa essa função, que orienta e re-
presenta todas as outras envolvidas com essa criação e planejamento da trilha so-
nora, chamou-se de sound designer” (Flores, 2013, p. 117). Para mais informações 
sobre o processo de transformação da escuta no cinema e o surgimento do conceito 
de sound design, ver Flores (2013).
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interação com o processamento sonoro), inserção de instrumentos de 
origens variadas e hibridização de estilos para a composição.5

Uma investigação mais aprofundada de sua história revela, por outro 
lado, que a música que se enquadra no gênero sinfônico do cinema, por 
sua própria origem em outro contexto musical,6 assemelha-se, sim, à 
produção de ópera e concerto pela constituição de seus processos pri-
mários, remetendo-se a outras origens e finalidades por associação. Isso 
faz com que, mesmo que possivelmente tenhamos uma memória clara de 
um exemplo de orquestra dos filmes e sua sonoridade como referência de 
estilo – como investigamos neste trabalho –, ainda é possível que, no caso 
de escutarmos essa música dissociada de sua aplicação principal, a con-
fundamos com a produção direcionada ao concerto, por sua memória 
e grande possibilidade de identificação. A música de cinema do gênero 
sinfônico, portanto, continua a se diferenciar, principalmente, não por 
suas características técnico-artísticas (ainda que seja possível justificar 
certas análises comparativas e demonstrar processos técnico-artísticos, 

5  Como referência do panorama recente, é fértil o exemplo dos prêmios dados pela 
academia do Oscar nos últimos dez anos na categoria “melhor trilha musical”. A 
partir de uma breve análise dos 50 indicados e 10 premiados, de 2010 a 2019, che-
gamos à seguinte estatística aproximada: 48% dos indicados se utilizam do gênero 
sinfônico como principal referência, admitindo pouca ou nenhuma interferência de 
outros gêneros musicais; 44% dos indicados se utilizam do gênero sinfônico como 
referência primária, admitindo a contribuição de outros gêneros musicais, especial-
mente aqueles que favorecem a caracterização proposta pelo roteiro; 8% dos indica-
dos se utilizam de outros gêneros sem referência ou com pouca referência ao gênero 
sinfônico. Entre os efetivamente premiados: 30% dos premiados se utilizam do gê-
nero sinfônico como principal referência, admitindo pouca ou nenhuma interferên-
cia de outros gêneros musicais; 60% dos premiados se utilizam do gênero sinfônico 
como referência primária, admitindo a contribuição de outros gêneros musicais, es-
pecialmente aqueles que favorecem a caracterização proposta pelo roteiro; 10% dos 
premiados se utilizam de outros gêneros sem referência ou com pouca referência ao 
gênero sinfônico.

6 Tendo por base uma apreciação do desenvolvimento da orquestração sinfônica ger-
mânica, é possível perceber que a produção cinematográfica do período de formação 
da música de cinema no período sonoro norte-americano tem forte identificação com 
essa estética, reproduzindo várias de suas características técnico-estilísticas. Este as-
sunto foi abordado por nós de forma mais extensa em Tápia (2013).
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como faremos aqui), mas por sua finalidade e integração no elemento 
audiovisual.

A ambiguidade entre a especificidade da composição de música ori-
ginal para cinema (com a possível observação de suas características e 
necessidades próprias) e a possibilidade artística dessa música em con-
textos externos ao do filme (sua formatação e estilo) remete à própria 
estruturação inicial da produção sinfônica aplicada ao cinema, advinda 
de compositores ainda em adaptação para o novo meio. Ainda que uma 
das premissas principais da música de cinema seja uma orientação dis-
sociada da rigidez da forma musical e associada à forma dos processos 
de montagem visual (ao encontro das estratégias artísticas de seu fim 
primário, o audiovisual), é até hoje comum que compositores7 formatem 
estrategicamente suas criações também como peças musicais autônomas, 
e que essas sejam executadas por orquestras em salas de concerto para 
uma escuta puramente musical.

Tal característica composicional teve origem ainda um pouco antes da 
primeira década (1930-1940) de produção do cinema sonoro norte-ame-
ricano (entre 1920 e 1930 aproximadamente). O cinema sonoro e mu-
sical8 dessa época adquire, como seus criadores musicais, uma maioria 
de profissionais já anteriormente especializados na música autônoma e 
que, dessa forma, guardam uma relação de necessidade com as premissas 
desse universo (a obra de Erich Wolfgang Korngold (1897-1957) é um 
exemplo claro desta situação9). Uma situação semelhante ocorre com 

7 Este é o caso, por exemplo, do compositor John Williams que, sendo um dos mais 
reconhecidos compositores do cinema, publica suas partituras orquestrais e realiza 
concertos periodicamente com suas obras em forma de suítes e concertos.

8 Sabe-se que a relação entre música e cinema tem origem bastante tempo antes do sur-
gimento do cinema sonoro sincronizado, mas é a partir desse período que a compo-
sição musical para o segmento se fortalece definitivamente como parte dos processos 
de montagem e se estabelece como prioritariamente original. Para mais informações, 
ver Carrasco (2003).

9 Korngold, compositor austríaco, procurava não diferenciar sua produção musical 
para o concerto daquela direcionada ao cinema. Em sua maioria, suas composi-
ções para as telas são também formatadas como suítes autônomas de concerto, e 
sua produção unicamente destinada à sala de concerto é considerada uma das mais 
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Max Steiner (1888-1971), compositor que revela um forte vínculo com 
a produção musical de concerto em seu trabalho para o cinema. Como 
descreve Roy Prendergast:

Steiner, Korngold e Newman meramente direcionaram seus olhares (seja cons-
ciente ou inconscientemente) para aqueles compositores que haviam, em grande 
parte, resolvido problemas quase idênticos em suas óperas. Esses três progeni-
tores da música para filmes simplesmente olharam para Wagner, Puccini, Verdi 
e [Richard] Strauss para obter as respostas para alguns de seus problemas ao 
compor a trilha musical [do cinema] (Prendergast, 1992, p. 39, tradução nossa).

No entanto, o desenvolvimento da música nas duas primeiras décadas do 
cinema sonoro comercial norte-americano começou a demonstrar uma 
trajetória de transformação desse vínculo já no final da década de 1930, 
exibindo características estilísticas próprias, principalmente a partir do 
trabalho do compositor Alfred Newman (1901-1970), nosso foco de es-
tudo. Aos poucos e ao encontro de um movimento cultural e de mercado, 
a música do cinema estabeleceu gradualmente um trânsito entre um tipo 
de produção adaptada (de outros meios) e uma produção melhor identi-
ficada com seu contexto de apresentação. O processo que então levou a 
música sinfônica do cinema a estruturar seus próprios traços artísticos– 
e que fará parte dessa investigação – não foi principalmente sua íntima 
identificação com um gênero específico da produção autônoma, como 
podia se esperar no exame do cenário inicial, mas sim o resultado ad-
vindo de um conjunto múltiplo de influências. Já no final dessa primeira 
década de produção (1930 a 1940), o cinema viu emergir a perspectiva 
de fortalecer seu aspecto múltiplo e coeso, na medida em que o âmbito 
sonoro,10 como uma de suas parcelas principais, começou a estruturar-se 

relevantes entre os compositores do cinema até hoje. Para mais informações, ver 
Winters (2007).

10 Quando nos referimos ao âmbito sonoro, descrevemos ainda, neste caso, uma parce-
la de significação subjetiva quase que totalmente centrada na música. Esse paradig-
ma gradualmente se desenvolveu no sentido de tornar mais abrangentes as relações 
significativas entre música e som, ao encontro do desenvolvimento da escuta no sé-
culo xx. Ainda que, nesse sentido, possamos observar iniciativas muito significati-
vas (como a de Rouben Mamoulian) já na década de 1930, é só a partir da segunda 
metade do século que esta prática criativa se dissemina de forma estrutural, culmi-
nando no já referido conceito de sound design.
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fortemente pautado na mesma característica que as imagens procuravam 
proporcionar. Como menciona Alfred Newman:

Através da mídia dos filmes, a boa música quebrou as correntes da sala de con-
certo; ela penetrou em todas as camadas da sociedade; alcança a todos, em todos 
os lugares. É parte da experiência emocional de milhões e milhões de pessoas. 
Elas respondem a isto de forma subconsciente, se não consciente. [...] É o desafio 
do músico tentar evocar esta resposta – encontrar expressão musical para cada 
faceta da vida que uma câmera de cinema puder revelar (Newman apud Steiner, 
1981, p. 211, tradução nossa).

A estética orquestral advinda das salas de concerto, por sua vez, viu-se 
influenciada por diversos tipos de escrita musical, caminhando por um 
processo de construção de uma identidade própria. As relações técnico-
estilísticas vinculadas ao contexto da música de concerto autônoma vão 
dando lugar, gradualmente, a uma música melhor orientada em sua pre-
missa principal: o que deveria ser procedimento da música de cinema 
especificamente, se não apenas a música que interage diretamente com o 
contexto do próprio cinema? Nas palavras de Newman:

Muitos vêm a Hollywood proclamando que irão escrever obras como composi-
tores de trilha que sejam comparáveis aos trabalhos de Brahms ou Bach. Ou eles 
estão fora de seu juízo ou são ignorantes para com o meio com o qual deverão 
lidar. Já existem várias trilhas escritas para os filmes, lindas e importantes, que 
teriam, em sua forma sinfônica, crédito no âmbito de qualquer sala de concerto. 
Mas o fato permanece: elas eram trilhas musicais dos filmes; complementaram e 
formataram uma história da tela e não foram compostas para serem escutadas 
separadamente (Newman apud Steiner, 1981, p. 218, tradução nossa).

É então a partir de meados da década de 1940 que se torna possível 
notar de forma nítida a influência do processo de construção de uma 
identidade própria para a música do cinema norte-americano, iniciado 
na década anterior. Esse trabalho procurará identificar o compositor 
Alfred Newman como agente inicial de abertura desse percurso em sua 
atuação como diretor musical e compositor, demonstrando os traços 
desse desenvolvimento a partir de partes de seu trabalho e outras refe-
rências adjacentes.
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Alfred Newman

As primeiras grandes personalidades da música de cinema nos eua, como 
vimos, eram, na verdade, imigrantes europeus, sendo Alfred Newman o 
primeiro compositor norte-americano a projetar-se (seus pares e contem-
porâneos Max Steiner e Erich W. Korngold sendo ambos austríacos, por 
exemplo). Ainda que, de fato, os primeiros tenham agido diretamente 
na formação da estética da música de cinema daquele período, foi só a 
partir do trabalho de Newman – principalmente sua atuação como dire-
tor musical– que o processo de integração com a cultura musical daquele 
país começou a se tornar mais evidente, mesmo que o estilo operístico 
austro-germânico permaneça como principal referência de identificação, 
ao menos até o final da década de 1930, estendendo-se pela década de 
1940.

Alfred Newman, nascido em New Haven, Connecticut (estado pró-
ximo a Nova York), tendo demonstrado uma predisposição bastante 
precoce para a música, obteve sua formação musical por meio de alguns 
professores de piano que o acompanharam em cada estágio de seu de-
senvolvimento, da primeira infância ao fim da adolescência. Conseguida 
por grande esforço de sua mãe (devido a sua condição financeira, que 
muitas vezes guiou seu rumo e o de sua família), essa formação esteve 
basicamente centrada no repertório solista tradicional do instrumento 
(da matriz europeia), para o qual Newman teve excelente desempenho, 
sendo, inclusive, tratado como um prodígio. No entanto, depois de ter 
mudado para Nova York para estudar – às custas de muito esforço pes-
soal e de seus familiares –, ainda muito novo, Newman acabou indo 
trabalhar como pianista acompanhador de espetáculos teatrais, quando 
teve seus primeiros contatos com grupos orquestrais e aprendeu a reger. 
O progresso natural desse trabalho foi passar a conduzir vários espe-
táculos da Broadway (entre eles os de Cole Porter, George Gershwin e 
Irvin Berling). Trabalhos que, por sua vez, o levaram a Hollywood em 
1930 para atuar inicialmente como regente – posição da qual demons-
trava gostar muito e que continuaria a exercer até o fim de sua carreira 
–, admirado por seus colegas compositores.
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Antes de trabalhar no cinema, Newman ainda não havia atuado de 
forma relevante como compositor, mas somente como pianista e prin-
cipalmente como regente. Nesse sentido, seu próprio desenvolvimento 
pessoal nesse campo – diferentemente dos de Steiner e Korngold – se deu 
já inserido no ambiente da trilha musical, o que torna seu trabalho muito 
próximo das necessidades da nova linguagem e relativamente isento de 
preocupações ligadas à música de concerto. É certo que as referências de 
seus colegas e predecessores imediatos foram fundamentais para sua pró-
pria identificação da estética da música de cinema, mas é possível obser-
var em seu trabalho menor necessidade de compromisso com os recursos 
estéticos do drama sinfônico germânico, o que dá lugar a uma abertura 
para as exigências específicas do aspecto intercultural cinematográfico.

Aproximando-se da composição quase que exclusivamente por ne-
cessidade, os primeiros anos de trabalho de Newman no cinema – quan-
do compôs várias de suas trilhas mais famosas, como O furacão (The 
Hurricane, 1937), O corcunda de Notre Dame (The Hunchback of No-
tre Dame, 1939) e O morro dos ventos uivantes (Wuthering Heights, 
1939) –, foram fundamentais para o estabelecimento de seu estilo como 
compositor. Seu primeiro filme – Flores raras (Reaching for the Moon, 
1930) – abriu uma década de muito trabalho e sucesso para Newman, 
entre 1931 e 1943 (Máximo, 2003).

A partir de 1939, Alfred Newman assume o posto de diretor do de-
partamento de música dos estúdios Twentieth Century-Fox, posição que 
o colocou como figura central e de grande importância para a música de 
cinema da época e, especialmente, para o processo ao qual nos referimos. 
À frente desse departamento, Newman atuou, de forma variada, como 
compositor, regente e supervisor musical da produção cinematográfi-
ca do estúdio durante sua permanência, o que lhe permitiu contatar e 
ajudar a promover grandes nomes da música de cinema, como Bernard 
Herrmann (1911-1975), David Raksin (1912-2004) e Jerry Goldsmith 
(1929-2004). Seu trabalho como regente e compositor logo se tornou 
uma referência para todos; ao final de sua vida, Newman havia com-
posto e dirigido cerca de duzentas trilhas musicais e se tornado o maior 
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vencedor da história do Oscar, com nove premiações para melhor música 
original.

O traço mais conhecido de sua estética de orquestração talvez resida 
não unicamente em sua escrita, mas no vínculo dela com sua proposta de 
interpretação como regente, especialmente a referência de som solicitada 
ao naipe de cordas, impressa não somente em sua obra, mas também nas 
obras de outros compositores de cinema gravadas por Newman (inter-
pretação posteriormente imitada por outros regentes e compositores). 
Newman estabeleceu um padrão que muitas vezes é chamado de “cordas 
hollywoodianas”, que chegou a ser denominado pelos seus contemporâ-
neos como “a orquestra de Newman” ou “Cordas de Newman”: trata-se 
da escolha por uma execução normalmente evitada pelos instrumentistas 
de cordas, que exibe e valoriza o portamento natural dos instrumentos 
de forma bastante acentuada, tendo sido por muitos anos uma das maio-
res marcas da música de cinema. 

Ainda que a execução do portamento, ou glissando – como é mais 
comumente conhecido –, seja naturalmente fácil para os instrumentos 
de cordas de arco, convenciona-se na música de matriz europeia (prin-
cipalmente a matriz germânica) que esse seja um efeito particular e o 
instrumentista tenha como padrão atingir as notas indicadas sem quais-
quer “interferências” de outras alturas. Contrariar esse direcionamento 
– que também fazia parte da formação dos músicos que compunham 
as orquestras de Hollywood (em grande parte imigrantes europeus ou 
formados a partir da matriz europeia) – foi de fato uma intenção inter-
pretativa de Newman, baseada em sua percepção do contexto estilístico 
da época, também chamada de Fox String Sound (por ser Newman o 
diretor musical da Fox). Sobre a percepção de Arnold Schönberg, por 
exemplo, que residia nos EUA à época e cultivava amizade com Alfred 
Newman, escreve Sabine Feisst:

Ironicamente, Schönberg criticou o então chamado som das “cordas de Newman” 
quando anotou no manuscrito do Prelúdio [Prelude for wordless chorus and or-
chestra (1945)]: “Sempre sem o estilo de vibrato e portamento de Hollywood; 
até mesmo os intervalos maiores não devem ser conectados por glissando [...] 
Esse deslizamento [glissando] é de um sentimentalismo detestável” (Feisst, 2011, 
p. 104).
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É importante notarmos que essa prática possivelmente advém de uma 
percepção particular das possibilidades de utilização das cordas, em diá-
logo com as referências da canção popular norte-americana da época, 
bem como da influência do teatro musical na vida artística de Newman 
(todos associados, como veremos). No contexto da canção, por exem-
plo, foi comum a prática de escrita associada às orquestras de sopros 
e relativamente dissociada da carga técnico-estilística da escrita para o 
naipe das cordas no âmbito das matrizes europeias de concerto. O re-
sultado desse intercruzamento é um movimento rítmico unificado, que 
produz um som bastante característico,11 o qual, se pode se remeter a 
outras referências, também é fortemente identificado na prática do ci-
nema. Fred Steiner, reconhecido compositor e orquestrador de cinema, 
descreve essa e outras características do som do naipe das cordas durante 
seu depoimento para o documentário The Hollywood Sound:

Também se via uma regência expressiva, repleta de rubatos. Por exemplo, em 
The Hunchback of Notre Dame, o tema para Esmeralda, cigano... Aqueles inter-
valos deslizantes, que as cordas podem fazer de forma tão bonita, demonstram 
não apenas seu lado sedutor como mulher, mas também sua grande compaixão, 
e as maravilhosas e suaves cordas são perfeitas para os dois lados de sua perso-
nagem (Steiner, 56m, tradução nossa).

Mark Evans, por sua vez, comenta outro traço, em comparação a Max 
Steiner e Erich W. Korngold:

Assim como Steiner e Korngold, Newman foi fortemente influenciado por 
Strauss. Mas, diferentemente dos exuberantes arranjos sinfônicos destes dois ho-
mens, seus trabalhos enfatizaram as cordas como melodistas. De fato, a marca 
de seu estilo – cordas em seu registro mais agudo – tornou-se conhecida como 
Fox string sound (Evans apud Bruce, 1982, p. 41, tradução nossa).

11 Advinda da escrita coral, a tradição de escrita para o naipe de cordas na matriz euro-
peia usualmente considera como primordiais as relações horizontais entre as vozes, 
preocupação menos sentida na escrita advinda da técnica em blocos, de caráter ritmo 
homofônico e cara aos gêneros instrumentais norte-americanos e jazzísticos. Como 
descreve Joel Barbosa de Oliveira: “A homofonia construída em blocos de notas, em 
que cada nota melódica é harmonizada por notas de igual valor, sejam elas repetidas 
ou não, se presta a construir densidade melódica, não tem [necessariamente, grifo 
nosso] o caráter contrapontístico” (Oliveira, 2004, p. 37).



dossiê ›som e música no audiovisual‹

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 1, jan.–jun. 2020 · ppgm-ufrj

132

A confluência entre linguagens: traços de uma arte musical mista

Advinda das salas de concerto, a escrita sinfônica tradicional,12 agora 
inserida no contexto artístico, social e cultural norte-americanos (prin-
cipal foco desta pesquisa), sofre, naturalmente, uma série de influências 
que a transformam gradualmente em um tipo de representação artística 
melhor identificada com seu novo meio. Devido a fatores como a estética 
composicional para a qual fora aplicada, sua nova finalidade funcional 
e sua interação com diferentes lógicas de escrita musical, esse campo da 
produção artística musical se desenvolveu para se tornar uma prática 
também identificada com a música de cinema.

Tais fatores, por sua vez, podem ser observados de forma útil e sin-
tetizada no próprio teatro musical americano, elemento também crucial 
para o desenvolvimento do cinema como linguagem artística e que tem, 
em suas raízes musicais, uma situação peculiar. Assim como a maior 
parte da dramaturgia musical europeia, ele é estruturado – atenden-
do à necessidade de representação de determinada identidade social e 
cultural – a partir da canção como gênero central de sua narrativa.13 
Especificamente nesse caso, por sua vez, a canção norte-americana14 (em 
um processo interferente de via dupla) carregava consigo características 
específicas de criação e, de acordo com o interesse desta pesquisa, es-
pecificamente de escrita instrumental associada às estéticas do jazz e do 
blues. No entanto, já nas primeiras décadas do século xx (possivelmente 
influenciadas pelo cinema, que foi atribuindo gradualmente mais im-
12 Entendemos por “escrita sinfônica tradicional” a prática oriunda do desenvolvimen-

to da música europeia, principalmente a germânica, italiana e francesa, a partir da 
chamada “orquestração moderna” (assim denominada por Adam Carse). Este tipo 
de escrita tem sua origem no final do período barroco e permanece como lógica de 
criação majoritária até os primeiros anos do século xx.

13 Sendo, inclusive, reconhecida a influência das formas de teatro musical europeias em 
sua própria gênese. Como descreve Myrtes Folegatti, baseada na concepção de Mark 
Grant: “os antecedentes dos musicais da Broadway foram as operetas do final do 
século XIX, também chamadas de light operas, apresentadas nos teatros considera-
dos oficiais na ilha de Manhattan os quais, por volta de 1880, vinham se tornando 
conhecidos como Broadway” (Folegatti, 2011, p. 17).

14 Referimo-nos ao repertório de canções populares do final do século xix e começo do 
século xx nos Estados Unidos.
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portância à canção), as canções norte-americanas passam a se apropriar 
também da estética orquestral europeia em seus arranjos e dão início 
ao processo de fusão que culminaria no produto artístico intercultu-
ral que conhecemos. Compositores como George Gershwin simbolizam 
essa interação, na medida em que atuam na frente artística que procura 
promover um tipo de leitura da escrita sinfônica vinculada aos padrões 
culturais e artísticos daquele país.15

Reconhecidas as esferas de criação, cabe-nos atentar para a parcela 
referente à prática de escrita já ali existente antes do processo de fusão 
ocorrido no cinema. Veremos, nesse caso, que ela tem origem na produ-
ção daquele país, fortemente associada à produção para as orquestras 
de sopros norte-americanas (originadas ainda na década de 1910, con-
solidadas nas décadas de 1930 e 1940 e desenvolvidas ao longo de todo 
o século xx) e, portanto, imbuída de suas necessidades e características 
específicas. A chamada “escrita em bloco”16 – conhecida marca desse gê-
nero (das jazz orchestras), que caracterizou de forma pujante a produção 
jazzística da primeira metade do século xx e permanece, até agora, como 
um padrão recorrente, ainda que já renovado – tem, em sua origem e em 
sua finalidade, diferenças essenciais se comparada à lógica de tratamento 
e condução das vozes das tradições ligadas às matrizes europeias.17

15 George Gerswhin – ao lado de Aaron Copland, e seguido por compositores como 
Leonard Bernstein e Artie Shaw – é um exemplo de compositor norte-americano que 
procurou desenvolver um trabalho de identificação entre a estrutura sinfônica tra-
dicional e a cultura musical americana. Muito conhecido por sua Rhapsody in blue 
– peça sinfônica fortemente influenciada pelo jazz – Gershwin retrata muito bem a 
confluência aqui descrita por ser também compositor de canções de sucesso e vin-
culadas ao teatro musical (que fazem parte do repertório habitual dos cancionistas 
americanos). Um exemplo dessa parcela de sua obra é a canção Fascinating Rhythm, 
gravada também por Tom Jobim em 1987.

16 A escrita em bloco, ou arranjo em bloco, se define por um conjunto de técnicas ela-
boradas a partir da escrita realizada para as orquestras de sopros norte-americanas, 
em que a harmonização das vozes é realizada a partir de estruturas de acordes vin-
culadas à rítmica da melodia e gerenciadas de forma a privilegiar o movimento har-
mônico em detrimento da independência horizontal das vozes harmônicas.

17 Entre as distinções que observamos entre as duas lógicas de escrita, podemos des-
crever (em linhas gerais): o uso do paralelismo como regra de ação para obtenção 
de uniformidade (escrita em bloco) vs. a promoção da identidade polifônica advinda 
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Como um exemplo de resultados do processo acima descrito e sua 
influência no cinema, escolhemos, por sua fertilidade e afinidade com 
o objeto central,18 realizar uma breve análise da escrita e orquestração 
(e, nesse caso portanto, do arranjo musical19) da primeira gravação da 
canção Nature boy (publicada em 1947, lançada em 1948 e gravada por 

do contraponto renascentista e barroco (harmonia tradicional); premissas de escrita 
instrumental menos associadas ao padrão de condução vocal [para o canto] (escrita 
em bloco); soluções harmônicas baseadas na estrutura dos instrumentos de sopro 
(escrita em bloco); elaboração sobre o tratamento do aprofundamento do sistema 
tonal, suas alterações e uso das dissonâncias (harmonia tradicional) vs. criação de 
recursos práticos para simplificação do uso de relações tonais mais complexas (es-
crita em bloco) etc.

18 A análise a seguir, apesar de não tratar especificamente de uma obra de Newman, 
é considerada importante para este trabalho pela possibilidade de estender a com-
preensão sobre os fatos musicais que convivem em seu contexto de criação e, pos-
sivelmente, para demonstrar como há um elemento forte de afinidade entre os tipos 
de produção (convivência que, como compreendemos, contribuiu para produzir os 
efeitos de transformação dos recursos composicionais considerados aqui).

19 A distinção entre os termos “orquestração” e “arranjo” remete diretamente à dife-
rença na rotina habitual de elaboração de cada contexto musical e tem relação direta 
com a divisão entre música erudita (ou de concerto) e música popular, ainda que a 
permeabilidade entre os dois polos seja evidente. No contexto da música erudita, o 
termo “orquestração” pode se referir ao processo de criação tímbrica realizado por 
um compositor de música erudita depois de sua peça apresentar estrutura e coerên-
cia formal já consolidadas. Ou, no caso do desenvolvimento iniciado principalmente 
a partir da orquestração moderna (Carse, 1964) e elaborado com profundidade no 
decorrer dos séculos xix e xx, refere-se também à criação tímbrica considerada como 
um elemento da estrutura e parcela da criação formal, integrando, assim, a coerên-
cia do pensamento composicional. O termo arranjo, por sua vez, refere-se também 
à ideia de manipulação das estruturas formal e harmônica, por ser frequente que o 
arranjador não seja o compositor da obra e, portanto, intervenha no pensamento do 
compositor popular, interferindo naquilo que, no âmbito da música erudita, costu-
ma ser considerado parte indissociável da obra artística e de seu criador. A utiliza-
ção da orquestra sinfônica na música popular é um dos principais fatores de diálogo 
entre as produções, na medida em que combina músicos normalmente habituados a 
práticas diferentes. O orquestrador da música de cinema (que frequentemente é um 
profissional dedicado à função), por sua vez, normalmente age conforme o mode-
lo da música erudita, concretizando indicações objetivas dos compositores, que não 
dispõem do tempo necessário para sua total realização. Para mais informações sobre 
os orquestradores do cinema, ver Tápia (2013).
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Nat King Cole). A canção que, embora tenha tido um imenso sucesso 
como obra autônoma,20 teve sua primeira aplicação21 como música do 
longa-metragem O menino do cabelo verde (The Boy With Green Hair, 
1948) e, na versão escolhida para esta análise (primeira a atingir grande 
sucesso), apresenta uma escrita nitidamente representativa da fusão en-
tre as linguagens de orquestração europeia e norte-americana. A escrita 
de seu arranjo foi elaborada pelo músico Frank De Vol (instrumentista, 
regente e arranjador americano) e exibe características híbridas no que 
se refere à escrita e à orquestração. É importante notar ainda, que De 
Vol – provavelmente pela afinidade dos contextos de produção – viria a 
se tornar também um notório compositor de música para cinema, anos 
depois22 do sucesso desse trabalho.

Uma análise mais profunda desse arranjo rapidamente revela os pon-
tos de confluência já mencionados. A estrutura formal expõe a canção 
em dois segmentos. O primeiro, guiado por um tipo de articulação rit-
micamente flexível, típica de uma canção operística ou teatral, apresenta 
todo o material temático da canção interposto por inserções instrumen-
tais inabituais na linguagem jazzística tradicional. O segundo, composto 
de um interlúdio instrumental e da repetição da frase de encerramento da 
canção23 (destacada como emblemática), por sua vez, apresenta-se com 

20 Muito popular tanto no cinema quanto fora dele, a canção Nature Boy foi grava-
da por diversos outros intérpretes (como Frank Sinatra, por exemplo) e foi utili-
zada posteriormente em cerca de oito filmes diferentes, entre eles Ajuste final (The 
Crossing, 1990), Coração indomável (Untamed Heart, 1993), O talentoso Ripley 
(The Talented Mr. Ripley, 1999) e Moulin Rouge: amor em vermelho (Moulin 
Rouge!, 2001).

21 A primeira versão da canção no cinema, no entanto, apresenta-se em um arranjo 
coral.

22 Frank De Vol é conhecido por ser o compositor de quatro filmes indicados ao Oscar: 
Confidências à meia-noite (Pillow Talk,1959), Com a maldade na alma (Hush..., 
Hush Sweet Charlotte, 1964), Dívida de sangue (Cat Ballou, 1965) e Adivinhe quem 
vem pra jantar (Guess Who’s Coming To Dinner, 1967).

23 A canção é bastante conhecida pela sua conclusão, para a qual toda a letra se dirige: 
“the greatest thing you ever learn / is just to love / and be loved in return” (“a prin-
cipal lição será sempre / aprender a amar / e ser amado em retorno”, em tradução 
livre do autor).



dossiê ›som e música no audiovisual‹

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 1, jan.–jun. 2020 · ppgm-ufrj

136

articulação rítmica constante e aproxima-se muito de um tratamento 
convencional para o jazz, como forma de prover evolução e movimento 
à macroestrutura estabelecida.

Excedendo a formação jazzística tradicional para a apresentação de 
canções do repertório (trio composto por piano, contrabaixo e bate-
ria, com inserções ocasionais de sopros relacionados à estrutura da big 
band e instrumentos de corda, como o violão e, mais tarde, a guitarra 
elétrica), Nature Boy faz parte de uma série de canções que apresentam 
mudanças nas formas básicas de arranjo desse tipo de material musical. 
Em sua instrumentação, apresenta uma seleção identificada com as ne-
cessidades tímbricas especificamente escolhidas por De Vol e fortemente 
identificadas com um grupo de câmara. O grupo é formado por (incluo, 
entre parênteses, a quantidade de instrumentistas): flauta (1), oboé (1), 
trompas (2), harpa (1), piano (1), violinos (naipes de primeiros e segun-
dos), violas (naipe), violoncelos (naipe) e contrabaixo (1, integrado ao 
naipe das cordas e ao mesmo tempo solista).

Orquestrando de forma precisa, De Vol manipula texturas de acordo 
com sua densidade em relação à necessidade da exposição da canção. 
Como marca principal, podemos observar um trabalho de escolha do 
timbre especialmente vinculado à possibilidade de representação, em 
diálogo direto com a letra. O resultado desse tipo de escrita é uma fusão 
estilística entre a prática sinfônica tradicional e a prática de escrita da 
música popular norte-americana. A seguir, examinaremos os primeiros 
compassos desse arranjo (transcritos da versão inicial de 1948) e um 
gráfico representativo da densidade textural inserida na macroestrutura 
da canção (figuras 1 e 2).

Alfred Newman, como um músico oriundo também do teatro musical 
por sua prática, apresenta influência das ferramentas de criação des-
se contexto em sua identidade como regente (intérprete) e compositor. 
Como veremos a seguir, é especificamente nesse ponto que a obra de Ne-
wman despertou um conjunto de influências múltiplas para o desenvol-
vimento da música de cinema (e, por conseguinte, de sua orquestração). 
A partir da permeabilidade de seus processos de direção, orquestração 
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Figura 1. Compassos introdutórios do arranjo da canção Nature Boy, 
transcritos a partir da versão de Nat King Cole, de 1948.
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Figura 2. G
ráfico de densidade textural inserida na m

acroestrutura da canção
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e composição, ele abre um precedente de escolhas cada vez menos res-
tritas e mais bem direcionadas à síntese da obra audiovisual. E é na sua 
atuação como diretor musical que verificamos sua maior influência sobre 
a escolha de processos artísticos dos quais é elaborador direto ou age 
como orientador, facilitador e supervisor.

O hibridismo a partir da atuação de Newman como diretor musical
São muitos os casos de filmes em que, sob a direção musical de Newman 
(além de sua participação como intérprete, compositor ou arranjador), 
são incorporados músicos vinculados às práticas da música popular 
norte-americana. Se observarmos sua filmografia (que é bastante exten-
sa) veremos que, embora não tenha sido um compositor especificamente 
de música popular (pois sua produção é toda voltada ao cinema, repro-
duzindo muito das referências de concerto propostas anteriormente), 
Newman abriu as portas para parcerias com aqueles que viriam a ser, 
ao seu lado, agentes da formação de uma linguagem híbrida.

A seguir, observaremos brevemente algumas de suas produções a fim 
de trazer informações sobre sua atuação no referido processo e delinear 
o seu modo de trabalho, que alterna, em pouco tempo, as funções de 
compositor, regente e diretor musical. Foram escolhidas obras das duas 
primeiras décadas de produção do compositor (período de gênese), divi-
didas aqui em dois grupos e relacionadas pelo perfil de composição musi-
cal e atuação de Newman. O primeiro grupo compreende filmes dirigidos 
e supervisionados, mas não necessariamente compostos originalmente: 
No turbilhão da metrópole (Street Scene, 1931), Nascida para dançar 
(Born to dance, 1936), Epopeia do jazz (Alexander’s Ragtime Band, 
1938), Meu coração canta (With a Song in My Heart, 1952) e Como 
agarrar um milionário (How to Marry a Millionaire, 1953). O segundo, 
por sua vez, compreende as composições originais de Newman, pelas 
quais também era responsável como diretor: O furacão (The Hurricane, 
1937) e A canção de Bernadette (The Song of Bernadette, 1940).

Antes de prosseguir, no entanto, será necessário compreender a fun-
ção de diretor musical (Music Director). Tal como ela foi aplicada a essa 
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época de produção, estava diretamente relacionada com a chefia de um 
departamento de música estruturado de forma hierárquica, no qual se 
empregavam diversos músicos, cada qual com sua especialidade (orques-
tradores, arranjadores, letristas, compositores, regentes, preparadores 
vocais etc.). Essa figura (mais tarde chamada de Music Supervisor ou 
supervisor musical, como tratamos anteriormente) era um músico espe-
cializado e responsável por promover a integração entre as linguagens no 
âmbito dramático-musical cinematográfico, por meio de seu julgamento 
artístico e coordenação funcional das necessidades de um filme, sendo 
crucial para o desenvolvimento do aspecto criativo de uma obra. No en-
tanto a designação não é precisa, uma vez que era utilizada também para 
designar regentes ou compositores que apenas regiam suas obras. No 
caso de Newman, verifica-se que tenha sido utilizado de forma um tanto 
genérica (possivelmente relacionado com o termo director, oriundo das 
orquestras, que designa o regente e diretor musical; ou, a partir de 1939, 
para referir-se à sua posição de chefe do departamento de música dos 
estúdios Fox), abrangendo tanto sua função como regente e supervisor 
quanto sua função como compositor.

Nascida para dançar (Born to Dance, 1936) é um filme do gênero 
musical elaborado apenas a partir de canções do compositor Cole Porter, 
adaptadas pela equipe designada por Newman24 e tendo as orquestra-
ções e arranjos regidos por ele. Por estabelecer-se como um dos pri-
meiros filmes desse gênero (que mais tarde se tornou consagrado), essa 
obra difere pouco do teatro musical norte-americano em sua estrutura, 
reproduzindo vários de seus recursos, incluindo sua estética orquestral. 
Em quase todo o tempo, reproduz o som das orquestras de teatro norte-
-americanas, compostas por uma big band, à qual são incorporados os 
naipes de cordas e alguma madeira ou metal sinfônico ocasional.25

24 Nesse caso, como descrito nos créditos: Leo Arnaud (arranjos corais), Roger Edens 
(arranjos) e Edward B. Powell (orquestrações).

25 A formação tradicional da big band compreende: seção rítmica (composta de con-
trabaixo, bateria, piano e/ou guitarra), quatro trompetes em si bemol, quatro trom-
bones (três tenores-baixo e um baixo) e cinco saxofones (dois contraltos, dois teno-
res e um barítono). Essa orquestra (popular na música de baile norte-americana do 
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Epopeia do jazz (Alexander’s Ragtime Band,1938), de forma simi-
lar ao anterior, tem toda sua música construída a partir de canções do 
compositor Irving Berlin.26 Esse trabalho foi estruturado a partir de uma 
equipe de arranjadores e orquestradores (não creditados,27 como era 
prática dos estúdios de Hollywood até então) que trabalhavam – cada 
um especializado em sua própria técnica artística –, sob a supervisão e a 
regência de Newman. Trata-se de um drama que retrata o gênero musical 
sem que as canções existentes no filme, no entanto, exerçam progressão 
dramática28 como se dá regularmente.

É um trabalho basicamente desenvolvido com a ausência de música 
extradiegética e que articula a existência inevitável de música diegética 

início do século xx), no entanto, passou por um longo processo de desenvolvimento 
no qual, entre outros fatores, seriam acrescentados regular ou ocasionalmente ou-
tros instrumentos. Foram acrescentados, por exemplo: naipes de cordas (com ou sem 
contrabaixos, de acordo com a intenção buscada pelo arranjador, sempre contando 
com o contrabaixo da seção rítmica); naipes de madeiras (flautas, principalmente 
flautas em dó e piccolo, clarinetes, principalmente clarinete em si bemol e clarone 
em si bemol, e, menos frequentemente, oboés e fagotes); naipes de metais (trompas 
em fá, mais frequentemente inserida em pares, e tuba). Esse hibridismo se estende 
aos recursos de escrita e leva, por exemplo, à ideia de formação das orquestras Jazz 
Sinfônicas (como é o caso da Jazz Sinfônica de São Paulo, fundada em 1989). Na 
atualidade, o rigor das formações tem sido deixado em prol da liberdade de arranjo 
e escrita, estando as fronteiras entre os contextos musicais cada vez menos delinea-
das. Esse é o caso, por exemplo, do trabalho de Maria Schneider (1960-), musicis-
ta que se tornou grande expoente de direção e arranjo para esse tipo de formação, 
hoje muitas vezes chamada de Jazz Ensemble (como é a designação dada pela aca-
demia do Grammy).

26 “Na década anterior, Irving Berlin ficara internacionalmente conhecido com sua can-
ção Alexander’s Ragtime Band, a qual influenciou profundamente a música popular 
americana e o teatro musical, e o jazz abriria caminho para Nova York” (Lerner, 
1986 apud Folegatti, 2011, p. 45).

27 Além de Irving Berlin e Alfred Newman, o banco de dados do International Movie 
Data Base (imdb) ainda lista: Fletcher Henderson (arranjador), Edward B. Powell, 
Walter Scharf, Herbert W. Spencer e Paul Van Loan (orquestradores).

28  Recurso dramático de interposição de situações que promovam a continuidade e o 
desenvolvimento de uma narrativa, alterando ou contribuindo para seu fluxo. No 
caso do gênero musical, por exemplo, as canções normalmente acrescentam infor-
mações (em forma de tese, síntese ou antítese) que deslocam o fluxo da narrativa de 
forma progressiva.
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com as necessidades dramáticas do roteiro por meio de recortes dos nú-
meros musicais que, por sua vez, transitam do primeiro para o segundo 
plano. Em uma das cenas iniciais, por exemplo, Alec (o protagonista e 
regente da orquestra Alexander’s Ragtime Band) entrega a batuta para 
o pianista Charlie e corre para o camarim a fim de encontrar Stelle (seu 
par romântico) e estruturar aquele que será o par romântico central do 
roteiro até o fim (figura 3). Enquanto isso, a orquestra (que tocava o 
repertório ragtime pelo qual era caracterizada) transita levemente para 
um tipo de música mais relacionada com a atmosfera romântica, mixada 
agora para o segundo plano, mas permanecendo no corte que exibe a 
cena do diálogo no camarim, de modo a dar suporte dramático à situa-
ção (um exemplo provável da interferência de Newman, habituado com 
as convenções do cinema).

O resultado tímbrico desse processo é uma produção tão identificada 
com o gênero sobre o qual trata o filme quanto é a produção do compo-
sitor escolhido por Newman para executar a tarefa.

Assim como Nascida para dançar, Epopeia do Jazz e Melodia da 
Broadway de 1940 (Broadway Song of 1940), a música de Meu coração 
canta é inteiramente estruturada a partir da adaptação de canções para 
um filme de gênero musical. Nesse caso, Alfred Newman – como diretor 
musical e regente – promoveu a escolha de uma série de canções de di-
ferentes compositores que pudessem ser estruturadas ao mesmo tempo 
como música diegética e agentes de progressão dramática do roteiro. 
Assim, orientou os processos de escrita e adaptação estilística necessá-
rios para a unidade da obra. O resultado é uma combinação entre es-
crita popular americana tradicional (executada pelos arranjadores Earle 
Hagen e Herbert Spencer) e escrita orquestral adaptada para o cinema.

Por fim, a música de No turbilhão da metrópole (1931), recorrente em 
Como agarrar um milionário (1953), talvez seja o melhor exemplo do 
vínculo de Alfred Newman com a produção musical popular de seu país, 
especialmente por sua peça central. Ainda em 1931, Alfred Newman 
compôs uma peça orquestral que obteve bastante sucesso justamente por 
retratar uma fusão entre a música sinfônica e a popular americana, em 
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trama ambientada em Nova York. Desse caso trata Steiner:

A influência de George Gershwin em Street Scene é claramente discernível; no 
entanto, em vista de buscar o idioma musical apropriado para um filme sobre a 
vida em Manhattan, que melhor modelo poderia ser encontrado do que a música 
do primeiro compositor a incorporar com sucesso os elementos do Broadway 
Jazz na música de concerto? (Steiner, 1981, p. 242, tradução nossa)

Curiosamente, o próprio Alfred Newman aparece regendo essa peça na 
sequência que abre o filme Como agarrar um milionário (figura 4). Esse 
trecho é capaz de proporcionar uma ideia acerca da orquestração levada 
por Newman para essa obra, síntese do processo aqui apresentado. Tra-
ta-se de uma fusão entre a orquestra sinfônica e a big band, construída 
para proporcionar a paleta de timbres necessária à representação pre-
tendida. Note-se a presença de saxofones e a proporção de trompetes29 e 

29 Os trompetes utilizados por Newman nesse caso são instrumentos em si bemol, ha-
bituais na formação das big bands, mas não nas orquestras sinfônicas (que habitu-
almente utilizam o instrumento em dó). É curioso notar ainda que, mesmo que es-
tejam inseridos na orquestra sinfônica, preservam o posicionamento de big band (a 
partir da visão do regente): 2°, 1°, 3° e 4°.

Figura 3. Cena de Alexander’s Ragtime Band (1938).
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trombones em relação à de madeiras, bastante diferenciada da formação 
sinfônica tradicional:

1 Piccolo
2 Flautas
2 Oboés
2 Clarinetes
1 Clarinete baixo
2 Fagotes
1 Contrafagote

2 Saxofones contraltos
2 Saxofones tenores
4 Trompas em fá
4 Trompetes em si bemol
4 Trombones
1 Tuba

Violinos 1
Violinos 11
Violas
Violoncelos
Contrabaixos

Tímpanos (grupo de quatro)
Bateria completa (bumbo, caixa clara, tom-tom, chimbal e pratos)
Percussão 1 (bumbo sinfônico e sinos tubulares)
Percussão 11 (xilofone e percussão variada)

No segundo grupo selecionado de sua atuação estão O furacão (1937) 
e A canção de Bernadette (1940). No primeiro filme podemos observar 
uma atuação bastante diferenciada de Newman, mas que, em certa me-
dida, revela sua intimidade com os processos do grupo anterior. A trilha 
desse trabalho é totalmente composta por ele e revela, em sua estrutura 
musical, uma grande afinidade com a escrita de canção no tratamento 
formal e orquestral, dando preferência às formas curtas e cantabile, or-

Figura 4. Cena de How to Marry a Millionaire, em que Alfred Newman 
aparece regendo uma orquestra.
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questradas uniformemente e com o habitual privilégio da comunicação 
expressiva pelo naipe de cordas (marca do compositor). Dessa mesma 
forma é construído o épico A canção de Bernadette, mas que, por sua 
característica própria, tem um tratamento orquestral mais complexo e 
representa uma conexão mais forte com a produção sinfônica preceden-
te – uma grande formação orquestral: cordas, madeiras e metais a três, 
quatro trompas, par de tímpanos, vibrafone e órgão (esse último inserido 
por possivelmente representar, naquele contexto, a música litúrgica).

Considerações finais

Ao examinarmos a formação da estética orquestral do cinema norte-
-americano, especialmente entre as décadas de 1930 e 1950, podemos 
perceber, a partir da atuação de Alfred Newman, uma das aberturas 
estilísticas que proporcionaram identidade ao gênero sinfônico naquele 
contexto. O chamado “som de Hollywood”, especificamente o som de 
sua escrita orquestral, apresenta-se, nesse sentido, como um fruto das re-
lações de influência e interdependência entre os recursos composicionais 
dos estilos que conviveram (e convivem), transformando o pensamento 
orquestral da música daquela época deste cinema. 

Diferentemente dos que também atuavam na década de 1930 – Max 
Steiner e Erich W. Korngold, ambos quase exclusivamente identificados 
com a estética orquestral romântica germânica –, Newman foi o pioneiro 
na promoção de uma conexão com a cultura de seu país, direcionada à 
própria necessidade de representação que o cinema passava a exigir. Seja 
em sua atuação como diretor musical (selecionando e orientando mú-
sicos de outras áreas) ou regente (interpretando composições suas e de 
outros), suas ações abriram os precedentes necessários para que compo-
sitores subsequentes como David Raksin, Henry Mancini, Hugo Fried-
hofer e até mesmo mais recentes, como Alan Silvestri, John Williams, 
Thomas Newman (seu filho) e muitos outros, desenvolvessem a parcela 
artística que passaria a contribuir para a identificação de um gênero de 
música do cinema.
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É importante notarmos, por fim, que o gênero sinfônico no cinema 
norte-americano ainda contaria com uma atuação não menos pungente 
de compositores como Bernard Herrmann, Leonard Rosenmann e ou-
tros, em direção diversa (a da experimentação vinculada ao desenvolvi-
mento musical do século xx no âmbito de concerto) na mesma época ou 
em época bastante próxima. Apesar de estar fora do escopo delimitado 
neste estudo – centrado na influência da música popular e na atuação 
de Alfred Newman –, a produção desses compositores apresenta ca-
racterísticas de desenvolvimento semelhantes às do contexto por nós 
explorado, principalmente pela reunião de matrizes que influenciariam 
na composição da macroestrutura do gênero. No caso desse segmento, 
no entanto, a influência se daria um pouco mais tardiamente (a da obra 
de Herrmann, por exemplo, seria sentida mais firmemente a partir da 
década de 1960) (Tápia, 2013).

A multiplicidade de influências evidenciada pela menção a tais com-
positores deixa claro que a aproximação proposta neste trabalho repre-
senta uma pequena parcela das possibilidades de análise das influências 
e confluências que contribuíram para o desenvolvimento do gênero sin-
fônico na música de cinema, especialmente no contexto americano. Já 
com cerca de 90 anos de existência, o gênero compreende várias fases 
importantes para a formação da identidade da música orquestral do 
cinema tal como a conhecemos hoje, definitivamente estabelecida como 
um dos mais poderosos recursos da música dos filmes.
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As estratégias sonoras
de Chantal Akerman1

Natália Marchiori da Silva2

RESUMO: O presente artigo objetiva analisar as estratégias sonoras utilizadas nos fil-
mes Saute ma ville (1968) e Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles 
(1975), ambos da cineasta belga Chantal Akerman. Através da análise fílmica é inves-
tigada a forma como a diretora constrói as sensações de claustrofobia doméstica, e 
como o canto sussurrado no primeiro curta-metragem de Akerman, Saute ma ville, e 
as músicas colocadas por Jeanne Dielman para serem ouvidas com seu filho colaboram 
para a construção de tais sensações.

PALAVRAS-CHAVE: Chantal Akerman. Canto. Música. Estilo. Sensações.

ABSTRACT: This article aims to analyze the sound strategies used in Saute ma ville (1968) 
and Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975), both films direct-
ed by Belgian filmmaker Chantal Akerman. The film analysis investigates how Aker-
man creates the domestic claustrofobia sensations, and how the whispered song in the 
first short film, Saute ma ville, and the music heard on the radio by Jeanne Dielman and 
her son cooperate to the development of such sensations.

KEY-WORDS: Chantal Akerman. Song. Music. Style. Sensations.

As considerações finais de Ivone Margulies (2016) em Nada acontece: 
O cotidiano hiper-realista de Chantal Akerman apontam o uso da 

inconclusão e da ambivalência em cenas com sentido dual e conflitante 
como característica do estilo da cineasta Chantal Akerman. A fim de 
analisar como os elementos sonoros são utilizados no curta-metragem 
inicial da diretora, Saute ma ville3 (1968), e no longa Jeanne Dielman, 23 
Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975), a declaração de Margulies 
sobre a construção das disparidades se torna um ponto de partida para 

1 Versão revisada e ampliada de texto publicado nos Anais na iv Jornada Interdisciplinar 
de Som e Música no Audiovisual (jisma) em 2019.

2 Universidade Federal de São Carlos (ufscar).
3 O título foi traduzido para o português como Exploda minha cidade, entretanto 

nesse artigo utilizamos o original em francês.

Recebido em 22 de março de 2020, aprovado em 13 de junho de 2020.
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a investigação, uma vez que em ambos os filmes o uso da música e do 
canto age em conflito ou tensão com as ações apresentadas. Tal empre-
go desperta um sentido irônico que está associado ou cria um acesso à 
subjetividade das personagens, vividas por Chantal Akerman em Saute 
ma ville e por Delphine Seyrig em Jeanne Dielman.

Utilizando como método a análise fílmica, investigamos o cantarolar 
presente no primeiro curta-metragem e nas cenas de Jeanne Dielman que 
reproduzem músicas preexistentes – Für Elise (1810) de Beethoven e Le 
Pot Pourri d’Alain Gerbault4 (1923), interpretada por Yvonne Printemps 
– como formas de construir sensações e sentidos. A relação entre o que é 
visível e aquilo que ocupa o campo do audível é exaltada como uma ma-
neira de perceber as formas que Chantal Akerman utiliza para a constru-
ção de um cinema sensível que problematiza a representação feminina, 
assim como as normas impostas às mulheres em sociedades patriarcais. 

Por entender que a banda sonora utilizada pela cineasta faz parte da 
cena ao invés de só acompanhá-la, como muitas vezes ocorre nos filmes 
clássicos, consideramos que o conceito de mise-en-scène, da maneira 
como foi formulado por David Bordwell (2008), deve ser ampliado para 
incluir o som como parte da composição. Claudia Gorbman (1987) argu-
menta que a música, conjuntamente com as imagens, pode causar atmos-
fera, ritmo e distanciamento, e, portanto, não deve ser entendida como 
um elemento aquém dos outros. Pois do mesmo modo que podemos 
enxergar as repetições nos enquadramentos ou nas performances das 
atrizes como traço autoral, os usos sonoros também possuem tais repe-
tições e apontam para abordagens semelhantes, como Gorbman (2007, 
2012) também indica nos artigos “Auteur Music” e “Canto amador”.

Tanto o cantarolar quanto as músicas preexistentes indicam um tra-
ço autoral, defendido nesse artigo como forma de alcançar a sensação 
de claustrofobia doméstica. Os procedimentos utilizados nas imagens e 
nos sons, a forma como Akerman faz com que as sonoridades criem vi-

4 Agradecimentos especiais à Profa. Dra. Luíza Alvim e a Sarah Lelièvre pela ajuda 
na identificação da música. Sem vocês não seria possível. Aproveito para agradecer 
também aos amigos Alexandre Scarpelli, Gabriel Lima e Pedro Felix pelo auxilio e 
interlocução na escuta dos sons.
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sibilidades dentro da narrativa fílmica, expressam o sufocamento vivido 
pelas personagens. Essa preocupação com a orquestração de todos os 
elementos do filme pode ser mapeada em outros cineastas do período do 
chamado cinema moderno, o que reitera o pertencimento de Akerman 
ao grupo, tal como considera Bruce Willians (1991).

Princípios sonoros: A claustrofobia doméstica 

Margulies (2016) identifica como traços do estilo de Akerman os “efei-
tos anti-hierárquicos” que “dependem de uma noção desviante de có-
pia” (Margulies, 2016, p. 318). O cantarolar nos filmes da cineasta é 
apontado pela autora como um exemplo da falta de hierarquia na tex-
tura e na estrutura da obra. Saute ma ville, primeiro curta-metragem 
realizado pela diretora, exibe o executar de tarefas domésticas de forma 
invertida, pois muitas vezes a personagem, através de suas ações, gera o 
caos, culminando no suicídio e na destruição da cidade. Acompanhando 
as ações de desordem performadas por Akerman como atriz em seu pri-
meiro filme, há sons cantarolados que produzem diversos sentidos para 
a narrativa, agindo de forma incongruente, mesmo que relacionados às 
ações desempenhadas. Margulies indica que “a personagem [...] energi-
camente, e quase raivosamente, cantarola com os lábios semicerrados 
uma espécie de Bach animado enquanto combina atividades opostas em 
gestos únicos” (Margulies, 2016, p. 318), o que, para a pesquisadora, 
demonstra a falta de níveis de importância entre os elementos. 

A ambivalência de sentidos expressa pela presença do cantarolar é 
facilmente identificável. Entretanto, existem mais sutilezas em sua cons-
trução além da relação entre a imagem e o som. O canto tem um per-
curso próprio durante o filme, transitando entre os campos diegético, 
extradiegético e metadiegético, sem estar restrito a uma sequência. O 
cantarolar com os lábios semicerrados descrito por Margulies não é um 
som exatamente produzido pela personagem dentro da tela, porém, mui-
tas vezes está vinculado a suas atitudes e sentimentos, adquirindo dessa 
forma uma qualidade metadiegética, que se posiciona entre os campos 
da diegese e da extradiegese. Em outros momentos, o cantarolar ressoa 
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do rádio em cena, mas sem perder a potência de carregar subjetividades 
vinculadas à personagem. 

Já em Jeanne Dielman (1975), filme que apresenta três dias da vida 
de uma mulher viúva que divide sua rotina entre o cuidar da casa e do 
filho e o trabalho como prostituta durante as tardes, há uma utilização 
sonora estritamente diegética, reproduzindo músicas do rádio que Jean-
ne liga, a pedido de seu filho, todas as noites. A música preenche a cena 
de forma irônica, soando inadequada para aquele momento de frieza 
e estranheza entre a mãe e o filho. Margulies (2016) afirma que, em 
Akerman, “quando ouvimos a letra de uma música, sempre se trata de 
uma canção de amor brega ou de um clichê clássico” (Margulies, 2016, 
p. 319), carregando consigo uma dimensão própria da sua popularida-
de, cooperando para uma abertura plural de formas de interpretação e 
acesso à narrativa. Esses sentidos orquestrados na direção detalhista de 
Akerman estão presentes ao longo da filmografia da cineasta, mostrando 
suas preocupações estilísticas já desde seu primeiro curta. O cantarolar 
de Saute ma ville também é interessante se analisado juntamente com a 
informação fornecida por Margulies (2016) de que “Akerman afirmou 
ter visto uma manifestação de mulheres na qual, em vez de gritarem e 
erguerem o punho, elas se uniram pelo cantarolar” (Margulies, 2016, 
p. 318). A ideia de um acesso às mulheres através do canto nos filmes 
de Akerman é potente para investigar como a cineasta conduz e cons-
trói essa performance feminina que a todo momento faz referência aos 
debates feministas do período e às discussões sobre a representação das 
mulheres no cinema.

É importante não perder de vista o contexto em que Akerman estava 
inserida durante a produção dos filmes. Esses elementos impregnados 
de sentidos, como o som nos filmes aqui analisados, são características 
não só do estilo de Akerman, mas também de uma discussão que estava 
borbulhando no período, fortificada principalmente pelas correntes de 
pensamento provindas das teorias feministas e das discussões do cinema 
moderno como um todo. Ismail Xavier (1977) comenta que, para essa 
prática moderna, o cinema seria entendido como objeto que denuncia 
seu sistema de produção e se confessa à plateia, pondo em questão “o 
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discurso que se quer verdade e mascara a convenção” (Xavier, 1977, p. 
118), modelo executado pelo cinema clássico narrativo. Portanto, não só 
Chantal Akerman estava utilizando elementos inconclusivos e ambiva-
lentes em sua prática, mas muitas outras diretoras e diretores o faziam, 
como, por exemplo, Agnès Varda, Jean-Luc Godard, entre outros. O uso 
de aspectos inconclusivos e ambivalentes na construção do filme sabota 
essa noção cristalizada de representação (sobretudo para as mulheres) e 
de ordem natural, que, para teóricos como Roland Barthes, é entendida 
como uma das “bases da visão de mundo burguês” (Xavier, 1977, p. 
122). Os cineastas engajados no projeto do cinema crítico e reflexivo 
que faz frente ao cinema dominante propuseram essas estratégias de 
desconstrução em que “é preciso questionar a técnica cinematográfica, 
repensá-la” (Xavier, 1977, p. 138), e isso claramente inclui a revisão dos 
usos sonoros.

Como dito acima, a desconstrução que emprega em sua textura fílmi-
ca elementos ambivalentes, inconclusivos, conflitantes, entre outros, não 
é uma característica específica de Akerman. Porém, a cineasta apresenta 
formas muito particulares que são repetidas ao longo de sua filmografia 
e demonstram os traços autorais de sua obra. O emprego do som é uma 
dessas características, e, embora a forma com que os sons são orquestra-
dos dentro de cada filme seja diferente, o uso sonoro sempre está asso-
ciado às sensações claustrofóbicas, que envolvem ansiedade, alienação, 
dor, luto etc. O ritmo de Saute ma ville (1968) e Jeanne Dielman é bem 
diferente, mas, ao mesmo tempo, as personagens parecem ser a mes-
ma, como se houvesse uma impressão de continuidade entre os filmes, 
que pode, de forma generalizada, ser encontrada nos filmes que Chantal 
Akerman produziu durante a década de 1970. 

Ao analisar como alguns cineastas modernos operam o uso sonoro, 
Bruce Williams (1991) elenca três filmes para sua empreitada, entre eles 
News From Home (1977), de Akerman. O filme apresenta imagens de 
Nova York coletadas no começo da década de 1970 e a voz over de 
Chantal Akerman lendo as cartas que sua mãe lhe enviava. Akerman 
rompe com a sequência cronológica das cartas e constrói, a partir da sua 
leitura e das imagens, uma narrativa de ausência. A separação, que para 
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a mãe e a filha é geográfica, no filme se concretiza na falta de resposta às 
cartas da mãe, nas imagens vazias de Nova York que criam ruído entre a 
leitura de Akerman e o que é mostrado. Através da análise dos filmes de 
Akerman, de Marguerite Duras e de Glauber Rocha, Williams investiga 
alternativas ao relacionamento estático entre som e imagem, e, embo-
ra News From Home não seja um dos objetos específicos desse artigo, 
algumas contribuições de Williams se fazem interessantes para discutir 
as características autorais da cineasta, pensando que alguns modos atra-
vessam toda sua produção.

Williams (1991) observa que os contrastes entre imagem e som em 
News From Home enfraquecem o desenvolvimento da diegese, inserindo 
uma série de desvios que encorajam o espectador a refletir sobre aquilo 
que é mostrado. Segundo o autor, Akerman constrói esses desvios atra-
vés da integração entre a voz over e o ambiente sonoro dos espaços de 
Nova York. Há uma similaridade de tratamento em Saute ma ville. Em-
bora não haja um texto falado como no filme analisado por Williams, a 
diretora integra o cantarolar com alguns sons do ambiente, como o do 
fogão e, principalmente, do gás que vaza. Em Jeanne Dielman o som dos 
espaços também é altamente valorizado, e, nas cenas que contêm músi-
cas, estas não pretendem ser inaudíveis, como Claudia Gorbman (1987) 
discute a respeito do cinema clássico narrativo em Unheard melodies. 
As músicas clássicas e populares que saem do rádio de Jeanne integram 
a sensação de distância afetiva entre Jeanne e seu filho. Os outros sons, 
os ruídos, funcionam como os desvios propostos por Williams (1991), 
possibilitando a reflexão sobre aquilo que é mostrado a partir da combi-
nação de tais sons, que, em muitos casos, estão diretamente ligados, po-
rém não sincronizados com as ações desempenhadas pelas personagens. 
O autor conclui argumentando que isso é uma possibilidade de criar uma 
relação “direta e não mediada com a imagem, ao mesmo tempo distan-
ciada da diegese” (Williams, 1991, p. 10, tradução nossa).

Essas são estratégias do cinema de sensações de Akerman, que cria es-
sas fissuras, ou desvios, em toda a mise-en-scène, e, aqui, diferentemente 
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da acepção de David Bordwell (2008),5 incluindo a montagem e o som 
como integrantes do conceito, pois acreditamos que tais aspectos tam-
bém compõem a cena e principalmente a forma de percebê-la. Os filmes 
de Akerman pretendem que o espectador experimente o filme com seus 
corpos, que a percepção do filme não seja somente racional, mas também 
sensível. A declaração de Akerman, “eu quero que o espectador sinta... o 
tempo usado em cada plano: para fazer disso uma experiência física que 
se desdobra em você, na qual o tempo do preenchimento entra em você” 
(Mcbane, 2016, p. 39, tradução nossa), demonstra essas preocupações. 
Importante ressaltar que, aqui, o sentir não é enxergado no mesmo senti-
do formulado por Adorno (1976), quando ele julga os recursos sensíveis 
e emocionais como alienantes, mas sim como potência reflexiva, que, 
como pontuado por Margulies (2016), aproveita a popularidade e os 
significados envoltos na música, nos objetos, nos gestos e nos lugares 
para ampliar as possibilidades de leitura daquilo que é apresentado.

Sem perder de vista os debates do cinema moderno em torno da des-
construção e da desnaturalização da imagem, que se utilizam da ambigui-
dade, da inconclusão e do conflito como método reflexivo, é necessário 
se debruçar nas cenas de Saute ma ville e Jeanne Dielman para analisar 
como a construção do som é importante para o manejo das sensações 
aqui entendidas como claustrofóbicas. Perceber as estratégias utilizadas 
pela diretora para criar possibilidades interpretativas. Claudia Gorbman 
(1987) demonstra que, do mesmo modo que os outros elementos da 
mise-en-scène, a música coopera para o desenrolar da narrativa, intro-
duzindo “humor e tonalidades no filme” (Gorbman, 1987, p. 11, tradu-
ção nossa). Essa relação entre a música e o restante do filme auxilia na 
criação de significados e experiências, formando o que Gorbman (1987) 
chamou de expressão combinatoire, que seria esse efeito combinatório 
entre o som e a imagem para a formação de sentidos. Tal expressão causa 
ritmo no filme, assim como atmosfera, espaço e distanciamento.

5 O autor define a mise-en-scène como “o cenário, iluminação, figurino, maquiagem 
e atuação dos atores dentro do quadro” (Bordwell, 2008, p. 36).
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Saute ma ville (1968)

O curta começa com um cantarolar fora de campo, que é alterado para 
o barulho da cidade. O som da cidade parece ser representado por um 
motor de carro (ou mesmo de um trator) que invade os ouvidos à medi-
da que a imagem da rua surge enquadrando um caminhão estacionado. 
A câmera se movimenta em um travelling chegando em um prédio, e, 
através do movimento tilt, apresenta seu tamanho e seus muitos andares. 
Há um corte e a câmera novamente repete o tilt enquanto aparece a pa-
lavra recit ocupando o centro do quadro. A palavra francesa significa 
conto ou narrativa, denotando a intenção da diretora em marcar o filme 
como ficção. Após a mensagem escrita, o cantarolar se justapõe ao som 
da cidade, enquanto visualizamos alguns prédios do entorno e ouvimos 
o Lalalala cantarolado. O corte é feito e a câmera se posiciona dentro 
do hall de entrada, onde podemos ver a personagem interpretada por 
Chantal Akerman correndo para entrar no prédio, segurando um buquê 
de flores. A câmera acompanha o entrar da personagem e o caminho dela 
até a caixa de correio, de onde ela retira uma carta. É possível observar 
que o cantarolar não é uma ação da personagem, ele é extradiegético, 
mas, ao mesmo tempo, está sincronizado com os movimentos dela. Por 
exemplo, no momento em que a personagem aperta diversas vezes o 
botão do elevador, o Lalalala cantarolado acompanha seus movimentos 
frenéticos. Sem se sobressair totalmente aos sons do botão sendo aper-
tado, os dois coabitam a cena. 

Os sons cantados lembram produções de Bach, como Margulies 
(2016) apontou, brincam com as notas, quase um solfejo livre, porém 
de forma amadora. Acreditamos que é justamente através dos estra-
nhamentos criados pelo aspecto “sujo” do canto que as sensações de 
claustrofobia doméstica são construídas. Propositalmente, o cantarolar 
em diversas vezes é desafinado, tentando chegar em notas agudas, ou 
fica mais acelerado, descompassado. Além disso, esses sons, por estarem 
muito presentes na cena e por também conversarem com a montagem 
e com a performance da personagem, produzem expressões, gestos. No 
momento em que ouvimos o som da voz cantando de forma mais rápida 
e vemos a imagem do dedo apertando o elevador, podemos perceber a 
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159ansiedade e a pressa da personagem. Aqui o som não é colocado como 
uma representação direta das ações, mas como um ponto de vista parti-
cular, que insere, ou produz, sensibilidades. 

A personagem desiste de esperar o elevador e, após um íupiiií gritado, 
começa a subir as escadas. Aqui o cantarolar também não é uma ação da 
personagem, ele novamente é extradiegético – porém já não é o Lalalala 
anterior e sim um tanran-tanran-tanram somado ao som de passos for-
tes que correm. O som se assemelha a um trote, cantado em voz forte e 
energética no começo, e depois passa a um cantarolar de forma cansada 
e ofegante, como se estivesse relacionado à personagem, que sobe as 
escadas correndo. Isso pode ser deduzido pelo esforço grande que se 
percebe na voz ao cantar, parecendo que chega a ficar engasgada, ou 
gritada, precisando puxar o ar. Ou então, quase no fim da cena, antes de 
ela chegar ao apartamento, o cantarolar marca o cansaço carregado pela 
respiração mais curta de quem fez exercício, de quem está sem fôlego. 
Esse canto não age como uma dublagem da cena, mas quase como uma 
narração. Sua rapidez, também é evidenciada pela montagem, que cons-
trói uma relação entre o plano da personagem correndo e o do elevador 

Figura 1. Cena do suicídio (Saute ma Ville, 1968).
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que sobe na sua velocidade de máquina. Assim que a personagem entra 
em seu apartamento, os sons do cantarolar cessam.

Entre os momentos do cantarolar no curta-metragem, todos os sons 
diegéticos são bem acentuados e é possível ouvir em segundo plano al-
gumas palavras. O canto retorna quando a personagem começa a fazer 
um chá e lacrar com fita a porta de sua casa, que contém pôsteres com 
os dizeres go home e c’est moi, o que assinala uma relação de simbiose 
entre a personagem e a casa, uma indicação da casa como um espaço 
íntimo, principalmente pelo “c’est moi” (“sou eu”). O canto mais uma 
vez se altera e agora, como dito por Margulies (2016), assemelha-se a um 
sussurro ou mesmo a um cantarolar com os lábios cerrados, mas, ainda 
assim, a música pertence ao campo do extradiegético. Essa técnica de 
cantarolar com os lábios fechados, chamada bocca chiusa, é executada 
pela personagem de forma a fazer com que seu canto pareça um grito 
de revolta ou sofrimento. O canto começa em volume menor, mas logo 
aumenta seu volume e agressividade. Como antes, o canto fica entre o 
canto e a fala, e é, muitas vezes, desafinado.

O cantarolar só dura alguns segundos e novamente o som dos objetos 
invade a cena, sendo intercalado com um silêncio absoluto, em que não 
ouvimos nenhum som. O canto retorna aos 8’40” do curta, no momento 
em que a personagem está lendo um jornal sentada no chão, parecendo 
um pouco cansada pelas tarefas que executou. O cantarolar dessa vez é 
muito semelhante ao anterior, um som produzido com bocca chiusa, que 
também fica em alguns momentos mais gritado e violento, colocando-se 
entre o canto e a fala, e, portanto, também construindo a sensação de 
um grito de revolta e sofrimento que é silenciado, que canta ou fala com 
os lábios fechados ou vedados. Indício das sensações de sufocamento 
e claustrofobia vivenciadas pela personagem. Esse som acompanha a 
personagem, que parece entediada riscando o jornal, e, nesse momento, 
o cantarolar é o único som da cena, com um volume forte somado à 
imagem da personagem olhando pela janela e depois se encarando no 
espelho. Como ocorre no início do filme, o som não é diegético, mas 
está vinculado à personagem, aquilo que o corpo performaticamente 
expressa. Quando ela se olha no espelho, o cantarolar se altera como 
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se houvesse uma tristeza e um reconhecimento nessa ação de se olhar, 
e, pelas pausas e pela diminuição do volume do canto, há a sensação de 
lamento melancólico. A personagem abaixa os olhos e a música é inter-
rompida, seguida da ação de começar a lacrar a janela com a fita, cujo 
som podemos ouvir de forma muito evidente e presente. 

A personagem de Chantal Akerman começa a se preparar para o fim 
da narrativa, récit, que termina com a cena do suicídio. Após pegar a 
carta e o buquê e levá-los para a área do fogão, ela liga o que parece 
ser um rádio e aqui temos o único momento em que há uma explicação 
diegética para os sons cantarolados. Assim que o rádio é ligado, o som de 
um tilintar alto e risos excessivos acompanham a personagem dançando 
e passando algum tipo de líquido no rosto. O riso exagerado dela, que 
inclusive engasga em sua euforia, torna-se um suspiro triste quando a 
personagem se olha no espelho, ficando pouco a pouco mais sussurrado 
e soluçado. Um som fatigado, como um choro engasgado, coabita a cena 
em que a personagem escreve algo de forma violenta no espelho e depois 
se vira para a morte. Não há mais som cantarolado ou gargalhado, ou-
vimos o riscar do fósforo, um som falado de Bang Bang, a personagem 
ligar o gás, cujo vazamento ouvimos de forma bem presente até o corte 
e o som fora de campo das explosões em cadeia geradas pela explosão 
do apartamento. 

A dificuldade de identificar, em algumas sequências de filmes, a que 
campo pertence o som, se diegético ou extradiegético, é observada pela 
pesquisadora Robynn Stilwell (2007). Essa dificuldade está presente em 
Saute ma ville, e podemos observá-la inclusive se voltarmos à declaração 
de Margulies (2016) em que a pesquisadora aponta o canto como uma 
ação da personagem. A confusão gerada pela origem do canto é construí-
da pela justaposição do cantarolar com os sons diegéticos, e acreditamos 
que pela própria presença de Chantal Akerman enquanto personagem. 
Aparentemente, o som do cantarolar, que é justaposto aos sons das ações 
e espaços, é cantado pela própria Akerman, e, na medida em que ela é a 
atriz do filme, a origem do som fica ainda mais borrada. Stilwell (2007) 
aponta que a lacuna entre o diegético e o extradiegético funciona por 
vezes como um espaço limiar, que cria desestabilização e ambiguidade, 
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em que o primeiro plano e o segundo plano são condicionados por “um 
complexo de fatores, incluindo diálogos, postura dos atores e a percep-
ção auditiva” (Stilwell, 2007, p. 189, tradução nossa), um espaço como 
detentor de poder e transformação, de inversão e de estranhamento, de 
fazer estranho a fim de fazer sentido. Embora o procedimento descrito 
por Stilwell esteja presente no cinema clássico também, tal declaração 
ressoa junto às constatações de Bruce Williams (1991), quando o autor 
identifica os desvios como uma forma de relação direta com o filme, 
embora distanciada da diegese. Essa é umas das estratégias comuns aos 
cineastas modernos, a de criar uma empatia com aquilo narrado, mas 
sem criar uma fusão, um processo de identificação com o personagem, 
como no cinema ilusionista. 

Stilwell (2007), empregando conceitos de Michel Chion (2008), ob-
serva uma associação entre o extradiegético e a empatia, e o diegético e 
o anempático, aquilo que cria a repulsa, a antipatia, o distanciamento, 
para demonstrar que é um método comumente utilizado no cinema. 
Esse movimento entre empatia e distanciamento é comum nos filmes 
de Akerman, e, em Saute ma ville, ganha um sentido interessante para 
a narrativa, pois ao mesmo tempo em que cria uma atmosfera dramá-
tica, age de forma desdramatizada. Aproximamo-nos das sensações da 
personagem, como a da claustrofobia vinculada ao espaço doméstico, 
mas mantendo uma posição reflexiva sobre os significados do canto e 
das ações empregadas. Esse acesso à subjetividade da personagem pode 
ser entendido como um aspecto metadiegético, pontuado por Gorbman 
(1987) e por Stilwell (2007) como aquilo que situa o espectador em um 
modo particular do ponto de vista do personagem. 

Claudia Gorbman (2012) considera o que chama de “canto amador” 
como “um meio receptivo e infinitamente flexível” (Gorbman, 2012, p. 
41) de expressão dentro da narrativa. Para Gorbman, o canto amador 
é aquele praticado pelos personagens de forma não profissional, “feito 
com o som sincronizado com índices adequados de realismo espacial” 
(Gorbman, 2012, p. 23). A autora analisa como o cantarolar dos perso-
nagens pode criar chaves para entender aspectos subjetivos, como por 
exemplo, o personagem Michel do filme Acossado (À bout de souffle, 
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1960), de Godard. O filme começa com a cena de Michel roubando um 
carro e fugindo da polícia. O personagem cantarola músicas e faz tro-
cadilhos musicais com o nome de Patrícia, por quem está apaixonado 
e com quem está indo se encontrar. Gorbman afirma que a partir desse 
cantarolar de Michel podemos perceber a liberdade e energia vividas 
pelo personagem, assim como em outros casos pode expressar outros 
sentimentos, como “solidão ou solidariedade a um grupo” (Gorbman, 
2012, p. 24).

A solidão vivida pela personagem de Akerman em Saute ma ville é in-
tensificada pelo cantarolar, mesmo que não executado pela personagem, 
e, se resgatarmos a informação de Margulies (2016) de que o canto foi 
inspirado em uma manifestação de mulheres em que a cineasta esteve 
presente e na qual as mulheres cantavam como forma de união, pode-
mos pensar o cantarolar no filme como uma inspiração que a cineasta 
teve a partir desse canto coletivo de mulheres, e talvez também como 
uma manifestação de solidão. O suicídio e a agressividade sugeridos 
pela personagem são temas que a psicanálise e os movimentos feminis-
tas abordaram como formas de expressão de uma insatisfação feminina 
com suas vidas ou como manifestação de traumas gerados pelas nor-
mas patriarcais. No momento em que esse cantarolar é banal, como 
lalalala ou tanram-tanram, ele se aproxima a algo comum a todos. São 
sons comumente produzidos e possivelmente são as mulheres quem mais 
produzem esse cantarolar, visto que estas passam mais tempo sozinhas 
em casa. Talvez para algumas mulheres, sobretudo para as da década 
de 1970, o cantarolar seja algo para distrair, preencher o vazio da casa, 
ou mesmo uma companhia durante o executar das tarefas domésticas, 
pois muitas mulheres não têm, ou tinham, com quem conversar, nem 
mesmo seus companheiros ou filhos, como o caso de Jeanne Dielman. 
O cantar “muitas vezes funciona como uma destilação – de sentimento, 
subjetividade, um relacionamento, uma situação narrativa” (Gorbman, 
2012, p. 25), inserindo-se em um lugar entre a fala e a música, portan-
to discursivo, produzindo o enunciado em combinação com os outros 
elementos do filme. Em Saute ma ville, como já observado, o canto não 
parte da personagem, mas, como ele está na lacuna entre o diegético e 
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o extradiegético, seus significados estão associados à sincronização, ou 
também à dessincronização com as ações, como os gestos exagerados 
em que a personagem destrói ao mesmo tempo em que alude a alguma 
lógica de organização.

Segundo Barbara Mcbane (2016), o som e o ato de cantar são algo 
presente na filmografia de Chantal Akerman, estendendo-se inclusive 
para as produções posteriores à década de 1970. Mcbane nota que 
“Akerman liga performances cantadas – modo favorecido em seus pri-
meiros filmes sobre sexualidade feminina – com Ariane e sua banda de 
mulheres” (Mcbane, 2016, p. 42, tradução nossa). Ariane, personagem 
de A prisioneira (La Captive, 2000), assim como a personagem inter-
pretada por Akerman em Saute ma ville, vive uma vida claustrofóbica 
vinculada ao ambiente doméstico e é vigiada pelo companheiro Simon. 
Através das músicas cantadas pela personagem em relação com o cenário 
que separa o casal é perceptível a invisibilidade de Ariane, demonstrando 
a capacidade do som e da ação de cantar de criar um humor e tonalida-
des para o filme, como observado por Gorbman (1987).

Como Akerman mesma disse, “a prisão é muito, muito presente em 
todo o meu trabalho. Às vezes não muito de frente” (Mcbane, 2016, p. 
44, tradução nossa) ou literalmente. A prisão vivida em Saute ma ville, 
A prisioneira ou Jeanne Dielman são formas mais subjetivas de apri-
sionamento, em que as personagens estão enclausuradas em uma vida 
doméstica, estratificadas em normas sobre o que é ser mulher ou dona de 
casa em sociedades patriarcais. O canto e a música nos filmes da cineas-
ta auxiliam na construção das sensações de cativeiro, ou claustrofobia, 
trabalhando juntamente com outros elementos da mise-en-scène para 
criar esse espaço sensível ao longo da narrativa. Seu percurso no filme 
vai sendo acentuado até chegar a um momento catártico em que as per-
sonagens rompem com essa prisão internalizada, como ocorre em Saute 
ma ville e A prisioneira através do suicídio, ou em Jeanne Dielman com 
o assassinato. Tais ações têm um caráter libertário e, em Saute ma ville, 
isso fica evidente principalmente pelos sons das explosões em cadeia. 
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O uso do canto amador ou mesmo das músicas preexistentes na pro-
dução de Akerman opera de acordo com o que Gorbman definiu como 
“dispositivo estrutural e temático” (Gorbman, 2012, p. 41), confirman-
do também um traço autoral. Uma abordagem autoral é sugerida pela 
pesquisadora como forma de “iluminar as qualidades e funções do canto 
amador” (Gorbman, 2012, p. 35) e, assim como Gorbman aplica nos 
filmes de Kubrick, Kurosawa, Hitchcock, entre outros, é possível esten-
der a Akerman. Gorbman (2007) também argumenta em Auteur Music 
sobre o uso principalmente das músicas preexistentes como formas au-
torais e de usos idiossincráticos dos sons por diretores-autores, como 
em Godard e Tarantino, o que igualmente pode ser aplicado ao uso das 
músicas em Jeanne Dielman. Nem sempre as personagens de Akerman 
cantarolam, porém os sons, sejam músicas preexistentes, cantos, monó-
logos, entre outros sons presentes em seus filmes, sempre estão inserindo 
informações dentro da cena, compondo a mise-en-scène. Porque mesmo 
que a dimensão do “aqui e agora”6 do cinema seja diferente daquela do 
palco de teatro, origem do termo mise-en-scène, sendo o som acrescen-
tado posteriormente à filmagem, nos filmes de Akerman o pensamento 
e o projeto do som já estão presentes desde o início, muitas vezes antes 
da filmagem. Como Luíza Alvim (2019) comenta, em filmes em que a 
performance musical é o elemento principal da encenação, como ocorre 
em Saute ma ville, “a música terá necessariamente que ser pensada como 
elemento da mise-en-scène, mesmo que não esteja presente no momento 
da filmagem e gravada com o som direto” (Alvim, 2019, p. 162). Dito 
isso, partimos para a análise do uso de músicas preexistentes em Jeanne 
Dielman.

Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975)

Como em Saute ma ville, o filme de maior repercussão crítica de Chantal 
Akerman, Jeanne Dielman apresenta uma personagem que passa a maior 
parte dos seus dias em seu apartamento, no qual divide sua rotina entre 

6 De acordo com Luíza Alvim (2019) tal argumento foi desenvolvido por Suzana Reck 
Miranda no evento socine 2017.
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ser uma mãe viúva que tem que cuidar da casa e filho e se prostituir 
durante as tardes para ganhar dinheiro. Jeanne Dielman, ao contrário 
do curta inicial rápido de 12 minutos e 30 segundos, apresenta mais de 
três horas divididas nos três dias vividos na narrativa. Embora o lon-
ga-metragem não possua o cantarolar marcando todo o ritmo do filme 
e dos sentimentos da personagem, também apresenta uma personagem 
que cantarola ao som de músicas clássicas ou populares enquanto faz 
suas tarefas, quase ignorando ou sendo ignorada pelo filho, que ocupa 
o mesmo espaço, lendo sentado no sofá enquanto a mãe permanece à 
mesa tricotando. Em Jeanne Dielman há o uso de músicas diegéticas, ou 
seja, elas estão em cena, e não por acaso tais músicas visibilizam alguns 
sentimentos ou informações que também estão presentes em cena, fa-
zendo com que o espectador compartilhe e vivencie o sufocamento e a 
claustrofobia doméstica impostos à personagem.

O filme, que começa na tarde do primeiro dia da narrativa, com Jeanne 
na cozinha, colocando algo para cozinhar enquanto espera o cliente che-
gar, apresenta a música no fim do dia, após ela e o filho Sylvain jantarem 
e revisarem a lição de casa dele. Esse momento de ouvir o rádio parece ser 
um dos hábitos rotineiros da mãe e filho, como um instante de lazer ao fim 
do dia, ou mesmo um jeito de preencher a falta de contato e intimidade 
que há entre eles.

No primeiro dia da narrativa, após Jeanne limpar a mesa e Sylvain 
ir se sentar no sofá, a protagonista folheia distraidamente um jornal e, 
depois, pega o que parece ser seu kit de tricô e liga o rádio. Ouvimos o 
fim de uma música e aplausos seguidos de uma apresentação do locutor, 
que introduz as informações da próxima música, “Bagatela para piano 
de Ludwig van Beethoven”, popularmente conhecida como Für Elise 
(“Para Elise”, 1810), interpretada por uma pianista, designada pelo lo-
cutor como Suzanne D[...].7 A bagatela em questão possui o formato 
musical de Rondó, peça musical que se inicia com uma seção principal 
(a), repetida depois de cada seção diferente (b, c), criando uma sequên-
cia que forma: a-b-a-c-a. A escolha da música de Beethoven é curiosa, 
7 Embora na cena o locutor também informe o sobrenome da interprete, não foi pos-

sível identificar e não há essa informação na ficha técnica do filme. 
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desde sua forma, até a tonalidade de lá menor, pois se relaciona não só 
com a história do filme, como também com a própria estrutura fílmica 
de Jeanne Dielman, em que há uma lógica de repetição desenvolvida ao 
longo dos três dias de narrativa. O primeiro dia também funciona como 
uma seção principal, pois é através desse dia que conhecemos a rotina de 
Jeanne, que a mesma cumpre impecavelmente, sem os pequenos “erros” 
(mudanças) que ocorrem nos dias seguintes. Esse primeiro dia age na 
estrutura do filme, três partes correspondentes aos três dias narrativos, 
de modo semelhante à seção principal (a) de rondó, pois, nos dois dias 
seguintes, há essas mudanças em sua rotina, e a tentativa da personagem 
de retornar a ordem, criando um jogo que mescla a repetição da ordem 
e suas mudanças, ocasionadas pela perda de controle de Jeanne.

A música de Beethoven é cantarolada distraidamente pela persona-
gem enquanto tricota automaticamente um suéter para seu filho. Jeanne 
demonstra conhecer bem a bagatela de Beethoven, pois mesmo estando 
concentrada em seu tricô e na leitura da revista, disposta à sua frente, 
cantarola quase a cena inteira, vibrando, gesticulando com a cabeça no 

Figura 2. Cena de Jeanne e Sylvain ouvindo Le Pot-Pourri d’Alain Gerbault 
(Jeanne Dielman, 1975).
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trecho mais conhecido, referente à primeira parte da música (a). Pela 
postura corporal de Jeanne, ela parece estar tranquila e distraída, dife-
rente da preocupação ou frustração que surgem nos dias seguintes. Pelo 
enquadramento da cena, não vemos Sylvain sentado ao sofá. Há um 
plano médio que enquadra o topo da mesa, Jeanne sentada tricotando 
e um armário com algumas porcelanas rebatendo uma luz que parece 
vir de fora. A música continua, Jeanne mede o tamanho do suéter em 
Sylvain, que após a confirmação das medidas se retira do quadro, e a 
protagonista volta a cantarolar como antes. A cena não é curta, tem 
aproximadamente 3 minutos e meio de duração e é toda acompanhada 
por Für Elise, executada até o fim da sua terceira parte (c). A música 
é interrompida pelo som de apitos, como um timer ou alarme, que faz 
Jeanne parar de tricotar e desligar o rádio no momento em que a música 
retornava para a primeira parte (a). O apito parece marcar o horário em 
que ambos, mãe e filho, saem para dar uma volta pelo quarteirão.

O cantarolar da personagem, assim como a música de Beethoven, 
são formas de inserir camadas interpretativas à cena da mãe e do filho. 
Margulies (2016) aponta o uso que Akerman faz de “músicas clichês”, 
como a autora nomeou, referindo-se aos vastos usos que certas músicas 
utilizadas possuem dentro e fora do cinema, o que poderia torná-las 
um pouco banais. Entretanto, segundo Margulies, essa banalidade que 
reveste tais músicas carrega para a cena os diversos sentidos adquiridos 
através das utilizações vulgares, ou mesmo o próprio conhecimento po-
pular da história da composição.

A bagatela Für Elise foi escrita no período de transição do classicis-
mo para o romantismo, o que caracteriza certa tendência romântica na 
composição de Beethoven. Entretanto, seu uso em Jeanne Dielman en-
volve a cena, dando um humor burocrático para a relação entre a mãe 
e o filho. A popularidade dessa peça de Beethoven se deve sobretudo 
ao fato de tocar em espaços comuns, como salas de espera, elevadores, 
halls de entrada, com intenção de tranquilizar o ambiente. Além disso, é 
uma música representativa da educação musical do período da juventude 
da personagem, em que a maioria das mulheres aprendia a tocar piano 
como uma forma de demonstrar ser “prendada”, critério para realizar 
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um bom casamento. O fato de Jeanne cantarolar e conhecer Für Elise 
simboliza que, mesmo tendo uma origem simples, pobre, como conta ao 
filho, também vivenciou tal educação musical, conhecendo a composi-
ção. Fator que, inclusive, testemunha a falta de perspectiva das mulheres 
do período para além do casamento, o que também fica explícito na 
fala de Jeanne antes de dormir, quando conta como conheceu o falecido 
esposo e chegou ao casamento. 

 Conforme Gorbman (2012) comenta sobre o “canto amador”, o 
cantarolar distraído de Jeanne possibilita um acesso às sensações da per-
sonagem. Tal qual Saute ma ville, no longa-metragem o canto de Jeanne 
intensifica o automatismo das ações dela, como se fosse um reflexo de 
um trabalho automático manual que a coloca em estado de alienação 
e de repetição. Assim como é um jeito de preencher o espaço vazio de 
comunicação entre ela e seu filho, os personagens agem como se fossem 
dois desconhecidos que ocupam um mesmo espaço, de forma polida, 
porém impessoal. Gorbman (2012) pontua, o canto amador é “uma 
forma essencial de evocar personalidade, subjetividade e inter-relações” 
(Gorbman, 2012, p. 40). Jeanne, ao cantarolar a música Für Elise, trans-
borda a falta de intimidade entre ela e seu filho. A música pode soar um 
pouco melancólica, porém a combinação dela com a expressão corporal 
de Jeanne não produz esse sentido, estando mais próxima da interpreta-
ção de música de elevador. Como se a música também fosse ressignifica-
da pelo seu uso exaustivo. Do mesmo modo, o fato de que a intérprete 
da música de Beethoven seja uma mulher pode ser uma forma de evocar 
a educação musical das mulheres do período.

Já no fim do segundo dia da narrativa, a interação entre Jeanne e 
Sylvain é marcada pela quebra de automatismo: a perfeição e a pontuali-
dade na hora de servir o jantar sofrem alteração por Jeanne ter queimado 
as batatas. Ao fim do jantar e da lição de casa, Sylvain senta-se no sofá 
para ler, enquanto Jeanne pega papel e caneta para responder a carta que 
sua irmã lhe enviara. A personagem demonstra dificuldade em responder 
a carta, parando algumas vezes para pensar. O enquadramento permane-
ce na mesma altura do dia anterior, entretanto, agora Sylvain também é 
enquadrado, quase como se os dois polarizassem o plano. Sylvain ocupa 
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o lado esquerdo do quadro enquanto sua mãe ocupa o lado direito. O 
filho pede à mãe que ligue o rádio, ela responde afirmativamente, sain-
do do quadro e voltando a se sentar e a tentar escrever. A música que 
sai do rádio é agora Le Pot-Pourri d’Alain Gerbault (1923), de Albert 
Willemetz, interpretada pela soprano Yvonne Printemps.

A canção de Willemetz8 propõe, como o próprio título indica, fazer 
uma mistura (pot-pourri), ou parodia, de canções já existentes. Le Pot-
Pourri d’Alain Gerbault é uma canção isolada, mas estabelece diálogo 
com parte do cancioneiro francês do final do século xix e início do século 
xx e com a opéra-comique (algumas das músicas utilizadas são árias). 
Mais ainda, as músicas escolhidas por Willemetz para formar o pot-
-pourri possuem características em comum interessantes para a leitura 
da cena em Jeanne Dielman. Todas elas cantam histórias de tragédias 
amorosas: traições, abandonos, disputas entre parceiros, entre outras.

Na cena em que toca Le Pot-Pourri d’Alain Gerbaut, Jeanne liga o 
rádio e a canção já está sendo reproduzida. Ouvimos, primeiramente, o 
trecho correspondente à canção Bonsoir madame la Lune (1899) de Emi-
le Bessière e Paul Marinier, que conta a história de um homem solitário e 
triste que conversa com a lua após a saída de um cabaret, estabelecendo 
diálogo com a profissão de Jeanne. Depois ouvimos trecho de La Cha-
loupeuse (1912) de Heintz Fernand cujo tema é uma mulher bonita que 
se porta de forma não convencional, navegando pelo rio Sena com seu 
amante. Ela mata o companheiro em uma briga e o joga no rio, o que 
acarreta sua tristeza e solidão, levando-a ao suicídio. O paralelo com 
o que irá ocorrer no dia seguinte de Jeanne é evidente, pois a persona-
gem mata seu cliente após atingir um orgasmo. La chanson de Fortunio 
(1861) de Jacques Offenbach é o trecho seguinte, canção que aborda 
a disputa pelo amor de uma bela jovem casada com um homem mais 
velho, o que também traça paralelo com a história de Jeanne, pois ela, 
igualmente, casou-se com um homem mais velho, sem amá-lo. Berceuse 
tendre (1911) de Léo Daniderff é a próxima canção, e canta sobre o 

8 Foi conhecido por produzir operetas, trabalhou como diretor no Théâtre des Bouffes 
Parisiens e também atuou na produção de filmes como roteirista. Frisa-se que muitas 
das produções cinematográficas em que ele participou são baseadas em operetas.
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amor e o coração partido. O próximo trecho encontrado9 é referente a 
Les Cloches de Corneville (1877), opéra-comique de Robert Planquette 
dividida em três atos que abordam o plano de um fazendeiro para con-
quistar fortuna e o drama de duas meninas cuja identidade fora alterada 
por ele. O fazendeiro vive isolado com as duas meninas, o que também 
estabelece relação com o modo de vida de Jeanne, além de inserir na 
atmosfera as questões financeiras vivenciadas pela personagem. Nesse 
trecho, é reproduzido o número musical referente ao segundo ato, L’air 
de Germaine: Ne parlez pas de mon courage, também interpretado por 
uma soprano no original. O último trecho que ouvimos na cena é refe-
rente a Ça vous fait quelque chose (1914) de Lucien Delormel que tem 
como pano de fundo a história de um personagem que é arregimentado 
e demonstra pessimismo com a violência e hierarquias do ambiente. Na 
canção de Delormel a morte e o armamento estão presentes, e da mesma 
maneira que em La chaloupeuse, o trecho parece fazer referência ao que 
irá ocorrer no próximo dia, o assassinato. 

A música Le Pot-Pourri d’Alain Gerbault integra a cena de Jeanne 
em sua incapacidade de responder a carta, rasgando e recomeçando. Syl-
vain lhe pergunta se ela não consegue escrever por causa da música, ela 
responde “talvez seja por causa da cantora... não, não sei o que respon-
der...”, e, em seguida, desiste e começar a folhear o jornal, distraidamen-
te, sem se prender em nenhuma notícia. Jeanne se levanta e vai buscar seu 
kit de tricô e começa a tricotar até a mesma sequência de apitos do dia 
anterior disparar e interromper sua tarefa. Após os apitos, Sylvain per-
gunta “Podemos não ir hoje? Comemos tarde”, ao que Jeanne desatenta 
responde “sim”, porém inicia os preparativos para a saída, demonstran-
do que não escutou a pergunta e só respondeu automaticamente. A per-
sonagem se levanta mais uma vez, o enquadramento é outro, agora não 
mais mostrando a mesa e sim o outro lado da sala, onde está o rádio, o 
aquecedor que ela acende com um fósforo e o filho, sentado no sofá ao 
lado. Após acender o aquecedor, Jeanne sai do quadro e Sylvain desliga 
o rádio, que ainda tocava a mesma música, apaga a luz e segue sua mãe 
9 Il y a des souvenirs é um trecho tocado antes de Les Cloches de Corneville, porém 

não encontramos sua origem.
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para a volta rotineira pelo quarteirão. Sylvain somente desliga o rádio 
após a música deixar claro que se tratava da história de Alain Gerbault, 
ermitão do mar que adquiriu certa fama por suas aventuras (há menção 
ao nome dele duas vezes nos trechos parafraseados das canções originais 
(Le soir.be, 2020)).

No segundo dia, a postura corporal de Jeanne está totalmente diferen-
te, não cantarola como no dia anterior, indicando um sinal da ruptura 
no automatismo e na alienação da personagem, que está incomodada e 
talvez até frustrada pelos erros cometidos ao longo do dia, como quei-
mar as batatas e não conseguir fazer o purê. A mudança de música 
de Für Elise para a canção de Willemetz acompanha o desenrolar dos 
acontecimentos vividos pela personagem. A música, composta pelos di-
versos trechos e interpretada pela soprano Yvonne Printemps, tem em 
seu título a evocação da história de Alain Gerbault, que, na década de 
1920, realizou sozinho uma circum-navegação, estabelecendo-se depois 
em uma ilha do Oceano Pacífico, onde escreveu uma série de livros. Do 
modo que os trechos são estruturados, podemos considerar que a canção 
parte do ponto de vista de Gerbault, que conta para a lua seus motivos 
de ter saído da cidade, Paris, fugindo de traições, hipocrisias, ciúmes, 
calúnias e infâmias que permanecem na lembrança e que o impedem de 
retornar, preferindo a calmaria e a tranquilidade do mar. Tal música, 
de certa forma, traduz esses sentimentos de descolamento e solidão que 
Jeanne vivencia em sua vida de viúva e prostituta. O fato de Jeanne não 
conseguir responder a carta de sua irmã, pela falta de boas notícias e pela 
impossibilidade de compartilhar seus segredos, faz eco ao personagem 
Alain Gerbault, que, em sua solidão, tem como amiga a lua. A ideia de 
um sujeito que vive ilhado em um barco se assemelha à vida doméstica 
de Jeanne, que de certa forma também adota uma postura de eremita, 
pois vive isolada e quase não sai do apartamento, ou, quando sai, é 
para resolver assuntos vinculados às demandas da casa. Estar cercada 
pelo mar também pode ser um paralelo para a distância entre as irmãs, 
que possuem o Oceano Atlântico entre si, pois a irmã está no Canadá e 
Jeanne na Bélgica. Porém, diferente de Gerbault, que pode dividir seus 
segredos com sua amiga, a lua, Jeanne não pode fazer o mesmo com a 
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irmã. De certa forma, a música deixa audível a fuga de Jeanne das rela-
ções sociais e seu isolamento em seu apartamento.

A canção, que evoca a fuga de Gerbault da sociedade e de um padrão 
de modo de vida, antecipa o que virá ao longo do terceiro dia da narra-
tiva, criando uma atmosfera trágica e de sofrimento que embala Jeanne, 
como um comentário sobre a vida da personagem. Faz uso também das 
referências das histórias individuais evocadas pelas músicas originais de 
cada trecho do pot-pourri para a construção dessa atmosfera. A relação 
gerada entre a imagem e a música sugere quase como se a música cantada 
por Printemps fizesse uma sátira da vida de Jeanne e de seu deslocamento 
social. O tom agudo da soprano também ajuda a intensificar essa sen-
sação, ele cria uma certa urgência para aquilo que é contado através da 
letra. Diferente de Für Elise, que possui um sistema de repetições bem 
marcados, em Le Pot Pourri d’Alain Gerbault há maiores variações em 
sua forma musical, ocasionada pela mistura, pot-pourri, dos trechos.

A estratégia de Akerman quanto ao uso do som e da música não cria 
hierarquia entre os elementos em cena. Conforme Margulies (2016) co-
mentou, é uma forma de combinar os elementos fílmicos desenvolvendo 
uma escritura autoral que abarca todo o processo, que pensa as imagens 
e os sons como construtores do cinema, como Gorbman (2007) apontou 
sobre Varda e Godard, diretor que Gorbman denomina como mélomane, 
em tradução, amante da música. A música, por não atuar como subor-
dinada às imagens, como ocorre convencionalmente no cinema, adquire 
uma qualidade elástica para se inserir na cena. O que acreditamos tam-
bém estar vinculado àquilo que Gorbman (1987) chamou de expressão 
combinatoire, que pressupõe a combinação da imagem e dos sons como 
forma de construir atmosfera, ou seja, mais uma camada interpretativa 
para as cenas vivenciadas pela personagem. 

Claudia Gorbman (1987) comenta que muitos cineastas vão se utili-
zar de músicas diegéticas para criar ambiguidades, como Alain Resnais e 
Gordard, e Akerman não irá fazer diferente. No primeiro dia é possível 
identificar um tom irônico na música, como se a frieza e impessoalidade 
que Für Elise adquirida pelo seu uso constante fosse o contrário do que 
se espera da relação entre mãe e filho, ainda mais por Jeanne estar trico-
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tando um suéter para Sylvain, o que poderia ser identificado isoladamen-
te como uma ação carinhosa, mas que, pela mecanicidade da interação, 
não ocorre. Já no segundo dia, percebemos que algo mudou na persona-
gem e na ordem rotineira, então, a música soa não como contrária àquilo 
que vemos na imagem, mas como um escárnio, uma sátira, como um 
comentário sarcástico das tragédias pessoais de Jeanne, como seu iso-
lamento. A música é “não apenas ‘inconsciente’ da situação dramática, 
mas ‘indiferente’” (Gorbman, 1987, p. 24, tradução nossa). Portanto, 
as músicas transferem uma emoção para a cena, como o possível desejo 
de fuga de Jeanne, mas não criam a empatia e fusão que as narrativas 
clássicas geralmente buscam, característica que Bruce Williams (1991) 
atribuiu ao cinema moderno pela utilização do conflito gerado entre o 
som e a imagem, construindo ambiguidades. 

Através dessas cenas em que a música é diegética em Jeanne Dielman, 
é possível acessar algumas sutilezas da relação de Jeanne e seu filho, e, 
como em Saute ma ville ou A prisioneira, o cantarolar ou a música Le 
Pot Pourri d’Alain Gerbault criam desvios dentro da cena que possibi-
litam ao espectador acessar a vida claustrofóbica da personagem, de-
monstrando o quanto a vida doméstica, nesse caso, se assemelha a uma 
prisão solitária para as personagens, ou contrariamente, ao barco que 
possibilita a fuga da realidade cruel da sociedade.

Considerações finais 

Ao longo das análises dos filmes Saute ma ville (1968) e Jeanne Dielman, 
23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles podemos observar que a abor-
dagem autoral sugerida por Claudia Gorbman (2007, 2012) pode ser es-
tendida para o uso dos sons em geral, sejam eles cantos ou músicas pree-
xistentes. Nos filmes de Akerman, os sons estão vinculados às sensações 
vividas pelas personagens no seu dia-a-dia e nas relações que estabelecem 
com outros, seja o filho de Jeanne ou a cidade, como em Saute ma ville.

As observações feitas por Margulies (2016) se confirmam quanto ao 
interesse da diretora nos significados envelopados nas músicas e que, 
na filmografia de Akerman, auxiliam na construção e interpretação de 
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sensações vividas pela personagem. A prisão, como a cineasta colocou, 
é algo recorrente em sua produção, e nos filmes aqui analisados se mate-
rializa na casa, no espaço doméstico que imprime uma lógica de ordem 
para as mulheres. As ações empregadas, como o cantarolar, visibilizam 
a claustrofobia que elas sentem pelo espaço doméstico e suas tarefas. 

O cantarolar praticado pelas personagens demonstra alienação, como 
se ao cantar essas mulheres pudessem ocupar outro espaço, um lugar 
imaginário, diferente dos apartamentos em que vivem. Assim sendo, a 
música é entendida como um aspecto importante da direção de Akerman, 
sendo considerada pertencente à mise-en-scène, já que esta não é perifé-
rica em relação à imagem e sim acompanha os enquadramentos, os ges-
tos, a iluminação, criando subjetividades e inter-relações. Nos filmes de 
Akerman, o som parece ter sempre a mesma importância que as imagens, 
como se ambos fossem sempre pensados juntos para gerar combinações 
e conflitos que são destinados a fazer com que o espectador vivencie ou 
sinta a vida das personagens, o filme. 

Mesmo que de forma dessincronizada, a música e a imagem traba-
lham juntas para as desconstruções e desnaturalizações propostas pelos 
cineastas modernos. Ao causar desvios, ironias, sarcasmos e ambiguida-
des, Chantal Akerman possibilita ao espectador criar caminhos interpre-
tativos não lineares, distanciados e, portanto, reflexivos. O uso sonoro 
de Akerman cria um ruído na cena, impossibilitando uma fusão e um 
processo de identificação diretos, sendo indiferente, anempática, como 
dito por Chion (2008). As músicas utilizadas por Chantal Akerman em 
ambos os filmes fazem referência à vida das mulheres. Tal valor cultural 
é aproveitado para que o espectador possa questionar a presença delas 
nas cenas, mas de forma conflitante e ambígua, sem jogá-los para dentro 
da diegese, mesmo quando as músicas são extradiegéticas.
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A música de autor e o cinema
de Kleber Mendonça Filho
Breno Alvarenga1

RESUMO: Partindo do conceito de “música de autor” proposto por Claudia Gorbman, o 
presente artigo almeja investigar de que maneira o fenômeno pode ser identificado no 
cinema de Kleber Mendonça Filho. O intuito é perceber se, por meio da trilha sonora 
musical da obra do diretor, é possível estabelecer marcas autorais e, portanto, traçar 
pontos de aproximação e diálogo entre seus filmes. Para tanto, propõe-se a análise da 
trilha musical de seus três longas-metragens (O som ao redor, Aquarius e Bacurau), 
dando especial atenção ao uso da canção popular nas narrativas.

PALAVRAS-CHAVE: Música de autor. Canções populares. Kleber Mendonça Filho.
Som do cinema.

ABSTRACT: Starting from the concept of “auteur music” proposed by Claudia Gorbman, 
this article aims to investigate how this phenomenon can be identified in Kleber 
Mendonça Filho’s cinema. The aim is to understand if, through the musical soundtrack 
of the director’s work, it is possible to establish authorial marks and, therefore, points 
of approximation and dialogue between his films. To this end, it is proposed to analyze 
all his feature films until now (Neighbouring sounds, Aquarius and Bacurau), giving 
special attention to the use of popular music in the film narratives.

KEY-WORDS: Auteur music. Popular music. Kleber Mendonça Filho. Film sound.

Desde os seus primeiros trabalhos como diretor, Kleber Mendonça 
Filho valoriza o uso da música como elemento estilístico de potên-

cia narrativa. Seja em seus curtas-metragens ou longas-metragens mais 
contemporâneos, o diretor dá protagonismo à trilha musical e, em espe-
cial, ao uso de canções populares. Em entrevista a Débora Nascimento 
e Luciana Veras para a revista Continente (2019), o diretor conta breve-
mente a relação da música e seu cinema:

Tem um momento incrível da montagem, Juliano também gosta, que é ficar na 
Apple Music ou no Spotify ouvindo coisas e pensando no filme. Foi assim que 
apareceu “Hoje”, de Taiguara, para Aquarius, e “Não identificado”. Eu estava 

1 Universidade Federal de Pernambuco (ufpe).

Recebido em 24 de março de 2020, aprovado em 11 de junho de 2020.
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ouvindo muita coisa de Caetano, Gal, Maria Bethânia, tenho essa atração pelo 
som da Tropicália. Aí apareceu essa música linda, que fala de disco voador, fala 
do céu de uma cidade do interior! Caralho! Aí levei no outro dia para a monta-
gem, falei com Juliano e Edu (Eduardo Serrano, montador de Bacurau), “Vamos 
ouvir isso aqui”. “Bota aqui” e já tinha um boneco do efeito da cena. Quando 
deu play, caralho, que negócio incrível! A escolha de música é um negócio muito 
foda. Você sabe imediatamente que não vai funcionar. Em um segundo, você 
sabe que não vai dar certo. E quando entra a outra, a certa, ‘Uau!’ (Nascimento; 
Veras, 2019).2

O trecho é interessante em diversos sentidos. Primeiro, esclarece-nos que 
o diretor participa ativamente da etapa de escolha das músicas dos seus 
filmes. Ele compartilha seu processo de seleção, admitindo que surgem 
de uma jornada virtual baseada em seu gosto musical pessoal. Revela, 
ainda, que algumas músicas são escolhidas no calor do momento e que 
sua interligação com a narrativa na montagem é essencial. Por fim, ele 
compartilha parte de seu gosto musical e se diz fã da Tropicália. De fato, 
veremos que os artistas citados por ele (Gilberto Gil, Gal Costa e Maria 
Bethânia) têm participações musicais relevantes nas trilhas musicais de 
seus filmes. Nesta mesma entrevista, Kleber cita a banda inglesa Queen 
duas vezes. Em uma delas, confessa ter sido uma das bandas que mais 
ouvia na adolescência (o diretor morou na Inglaterra parte de sua infân-
cia e adolescência). Em uma segunda parte, elogia a canção Bohemian 
rhapsody (1975): “Você não pode ouvir ‘Bohemian Rhapsody’ e achar 
que tudo aquilo acontece porque ele estava simplesmente sem fazer nada 
numa terça-feira. Aquilo é espetáculo, feito para… Fico arrepiado só de 
falar. Não é normal” (Nascimento; Veras, 2019). Aqui o diretor revela 
seu afeto pela banda, que soa duas vezes em Aquarius e uma vez em O 
som ao redor. 

É possível localizar criativos usos da canção popular já em seus cur-
tas-metragens. Em Vinil verde (2004), por exemplo, uma mãe dá a sua 
filha uma coleção de discos coloridos contendo músicas infantis. A única 
condição é que a filha nunca escute o vinil verde. A música Luvas verdes 
(2004), de Silvério Pessoa, é a faixa que soa no vinil proibido. A letra da 
2 Ver partes da entrevista nos links: https://www.revistacontinente.com.br/secoes/

artigo/o-cinema-na-musica-de-bacurau e https://www.revistacontinente.com.br/
edicoes/225/rfiz-o-contrario-do-que-se-esperavar--2.
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música enaltece elementos da infância, como a imaginação e a fantasia, 
elementos também caros à narrativa, focada na personagem “filha” e sua 
maneira de reinventar o mundo a sua volta. No entanto, mais do que a 
letra, o próprio ato de escuta da música é essencial na narrativa: é este 
ato que leva ao desenvolvimento do arco dramático. Ao ouvir Luvas 
verdes, pouco a pouco, a filha vai desmembrando a mãe, até levá-la à 
morte. Em Eletrodoméstica (2005), Eu queria morar em Beverly Hills 
(1999), de Paulo Francis vai pro céu, é a primeira canção a ser ouvida. A 
letra da música apresenta a personagem principal do curta. As atividades 
repetitivas e cronometradas desta dona de casa dão a ver um desânimo 
em relação ao seu dia-a-dia e ao seu redor. Se a letra da música revela 
um tédio pela cidade do Recife e um desejo de fuga para uma vida cheia 
de glamour em Beverly Hills, pode-se deduzir que a personagem com-
partilha dos sentimentos do eu-lírico. Por fim, em Recife frio (2009), 
acompanhamos a chegada de uma forte frente fria na cidade do Recife. 
O filme é encerrado com a música Eu sou Lia, Minha ciranda (2000), 
de Lia de Itamaracá. A canção é cantada pela artista em uma sequência 
final que nos apresenta uma ciranda dançada nas areias da praia de Ita-
maracá. Por ser dançada em roda e com compassos e movimentos bem 
marcados, a ciranda se assemelha a um ritual. Não é coincidência que ao 
fim do filme, um raio de sol atinge a praia de Itamaracá, como se fosse 
uma graça alcançada pela dança.

Nos longas-metragens, o uso das canções populares é ainda mais no-
tável. No entanto, antes de enveredar pela análise musical dessas obras 
do diretor, é preciso esclarecer algumas questões acerca da autoria. 

A música de autor

Quando falamos em “cinema de autor”, referimos a um cinema que 
leva em consideração a figura do diretor como a responsável pela força 
criativa e estilística de um filme, em que este seria capaz de deixar uma 
marca autoral em seus filmes, fazendo-se reconhecível por ela.

O termo e teorias que levam em conta o cinema de autor foram bas-
tante difundidos por críticos da Cahiers du Cinéma a partir da década 
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de 50, principalmente em relação ao cinema da Nouvelle Vague. Como 
nos lembra Robert Stam (2005), os próprios realizadores do movimento 
francês advogavam a favor do autorismo no cinema: “Para Truffaut, o 
novo cinema se assemelharia a quem o realizasse, não tanto pelo con-
teúdo autobiográfico, mas pelo estilo, que impregna o filme com a per-
sonalidade de seu diretor” (Stam, 2005, p. 103). Ao inscrever em seus 
filmes marcas pessoais, os diretores da Nouvelle Vague viam na teoria 
do autorismo uma possibilidade de afirmação e celebração da figura do 
diretor.

Não demorou muito para que o termo “autor” fosse questionado. A 
partir de 1970, consolida-se o movimento conhecido como “morte do 
autor”, tendo a figura de Roland Barthes e seu ensaio de mesmo nome 
como um importante marco teórico. No texto de 1967, ele critica o culto 
à origem das obras, como se na figura do autor residissem os significa-
dos oficiais dos livros e das artes. Foucault vai ao encontro de Barthes, 
entendendo que o autor impede a proliferação dos sentidos: “O autor 
torna possível uma limitação da proliferação cancerígena, perigosa das 
significações” (Foucault, 2009, p. 287).

Ainda que ciente das problemáticas em torno do autorismo e da ten-
dência de romantização de tal posição, sigo utilizando o termo, uma vez 
que considero as marcas pessoais deixadas pelos diretores em seus filmes 
como uma forma de cotejar as suas obras. No caso de Kleber Mendonça 
Filho, é importante sinalizar que foi ele o responsável pelo som de to-
dos os seus curtas e quem escolhe as canções populares em seus longas. 
Dessa forma, investigar suas escolhas musicais e sonoras nos permite 
olhar para as suas obras sob um mesmo viés, entendendo de que forma 
se comunicam.

Claudia Gorbman aplica o conceito de autorismo na música do cine-
ma ao cunhar o termo “música de autor” (2007). Para a pesquisadora, 
nota-se no cinema contemporâneo uma tendência cada vez maior dos 
próprios diretores de se incumbirem da tarefa de definir as músicas que 
permearão seus filmes, dispensando a atuação de compositores ou su-
pervisores musicais. Segundo Gorbman, ao agirem assim, são capazes 
de deixar marcas estilísticas por meio das peças musicais em suas obras 
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(Gorbman, 2007, p. 149). A música, portanto, contribui para a chamada 
“visão do diretor” (Gorbman, 2007, p. 150), podendo, em alguns casos, 
ser definida já em etapas da pré-produção, como na escrita do roteiro.

Parte desta tendência contemporânea se deve à revolução digital no 
cinema e na música, que possibilita uma edição sonora mais acessível 
e maleável, expandindo e facilitando meios de expressões musicais. É 
também, por isso, que diretores se veem mais confortáveis em dispensar 
especialistas para que eles mesmos assumam o controle. As melodias 
deixam de ser invisíveis e as letras deixam de ser distrativas para comen-
tarem a narrativa. Se no cinema clássico a música tende a submeter-se às 
demandas da narrativa e da imagem, no cinema contemporâneo nota-se 
cada vez mais uma música atuante nas tramas, como parte do univer-
so estilístico dos realizadores. Como bem pontua Gorbman, “O autor 
pode inscrever-se no cinema utilizando o som assim como a câmera”3 
(Gorbman, 2007, p. 156).

Pelo fato de que essas músicas podem refletir os gostos dos diretores, 
elas acabam não só atuando a favor da narrativa e personagens, mas 
também revelando uma assinatura autoral (Gorbman, 2007, p. 151). 
Para Gorbman, esses diretores podem ser considerados melômanos, ou 
seja, apaixonados por música. Essa paixão e afeto por certas escutas os 
incentivam a dividir com os espectadores gostos pessoais.

Quentin Tarantino é um dos cineastas citados por Gorbman por ser 
reconhecido pelo uso das músicas de autor e por sua melomania. Se-
gundo o próprio Tarantino, “Toda combinação da música certa com a 
imagem visual certa, penso eu, é uma das coisas mais entusiasmantes de 
se fazer no cinema. Há um motivo pelo qual as pessoas lembram-se disso 
nos meus filmes. Quando você acerta, é memorável”4 (apud Gorbman, 
2007, p. 152).

No presente caso, cabe-nos questionar se tal termo (música de autor) 
pode ser utilizado ao nos referirmos ao cinema de Kleber Mendonça 
Filho. Para tal, proponho uma breve análise dos longas-metragens do 
diretor, dando especial atenção às letras das canções populares. Para Ney 
3 Tradução nossa, assim como em todas as demais citações da autora.
4 Tradução nossa.
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Carrasco (1993), o texto poético da canção no cinema chama a aten-
ção do espectador, pedindo para que seja escutado. “O fato da canção 
possuir um texto poético, de associar a linguagem musical a palavras, 
faz com que a sua introdução no filme direcione para ela uma parcela 
muito maior da atenção” (Carrasco, 1993, p. 84). Acredito que, no ci-
nema de Kleber Mendonça, o diretor utiliza essa característica da canção 
para ceder informações extras importantes para as narrativas dos filmes. 
Desta forma, proponho analisar o conteúdo destas letras, relacionando-
-o à trama e ao desenvolvimento dos personagens, de forma a apontar 
possíveis relações. 

O som ao redor

Primeiro longa-metragem dirigido por Kleber Mendonça, O som ao redor 
(2012) é o menos marcante em relação ao uso de canções populares. O 
diretor dá protagonismo aos ruídos e “[...] faz do som elemento essencial 
para compor o medo envolvente da narrativa audiovisual” (Maia Júnior, 
2018, p. 277). Por isso, todas as canções presentes na narrativa soam 
diegeticamente, compondo estes sons ao redor dos personagens. Sobre 
isto, o diretor comenta: “[...] não tinha a ideia de usar música narrativa 
de cinema, nada contra, já usei em outros momentos, mas esse filme se 
beneficiaria de um tom mais lacônico, com um tom de observação, com 
o som mais próximo do natural sem uma muleta musical que diga ‘isso 
aqui é engraçado’, ‘isso aqui é tenso’, ‘isso aqui é romântico’” (apud 
Rocha, 2013, p. 11).

Uma das músicas que fazem parte da diegese do filme é Crazy Little 
Thing Called Love (1980), da banda Queen; grupo musical que já sabe-
mos ser admirado pelo diretor. Minutos antes do soar em cena, obser-
vamos a personagem Bia (Maeve Jinkings) fazendo uma faxina em seu 
apartamento e fumando um cigarro de maconha, cuja fumaça é soprada 
para dentro de um aspirador de pó – cena baseada no curta de Kleber 
Mendonça, Eletrodoméstica. Se no curta a personagem principal se senta 
para descansar ao som de Escuta, Nelson, de Carol Fernandes, Bia, em 
O som ao redor, também descansa por alguns segundos no sofá, mas 
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desta vez ouvindo Crazy Little Thing Called Love. Abaixo, o trecho que 
ouvimos em cena: 

This thing called love, I just can’t handle it
This thing called love, I must get round to it

I ain’t ready
Crazy little thing called love

This thing (this thing)
Called love (called love)

It cries (like a baby)
In a cradle all night
It swings (woowoo)
It jives (woowoo)

It shakes all over like a jellyfish
I kinda like it

Crazy little thing called love
There goes my baby

She knows how to rock ‘n’ roll
She drives me crazy

She gives me hot and cold fever
Then she leaves me in a cool cool sweat

I gotta be cool, relax, get hip5

Os latidos do cachorro da vizinha, que tanto a atormentam, são ouvidos 
ao fundo. Como pontua Adriano Medeiros da Rocha, “ela também tenta 
camuflar os sons ao seu redor promovidos pelo animal com o aumento 
do volume da música de seu aparelho de som” (Rocha, 2013, p. 10). No 
último verso da canção, podemos estabelecer um diálogo com a situação 
em cena, uma vez que Bia, após um dia intenso de faxina e estressada 
pelos sons do cachorro, decide, inebriada pela maconha, sentar-se no 
sofá e descansar, seguindo a dica do último verso da música que sugere 
“ficar na boa, relaxar e entrar na onda”. Interessante notar que a cena 

5 “Essa coisa chamada amor, não consigo lidar com ela / Essa coisa chamada amor, eu 
tenho que tratar dela / Eu não estou pronto / Coisinha maluca essa chamada amor /
Essa coisa chamada amor / Chora (como uma criança) / No berço da noite / Balança 
/ Dança / Se mexe toda como uma água-viva / Até gosto disso / Coisinha maluca essa 
chamada amor / Lá vai a minha garota / Ela conhece o Rock’n’Roll / Ela me deixa 
maluco / Ela me dá febre quente e gelada / E depois me deixa suando frio / Vou ficar 
na boa, relaxar, entrar na onda!”
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é cortada justamente após esse verso, indicando que a personagem não 
tem esse tempo livre (na próxima cena, já está de pé tomando um banho, 
provavelmente para seguir com os afazeres do dia). O restante da letra, 
que relata a percepção do eu-lírico sobre “essa coisinha louca chamada 
amor”, parece irônica e destoante quando comparada à realidade da 
personagem: seu marido passa o dia inteiro fora de casa (aparece em 
cena apenas duas vezes, não demonstrando muito carinho pela esposa) 
e, em uma das cenas, vemos a personagem masturbar-se em cima de 
uma máquina de lavar, o que poderia indicar uma insatisfação sexual no 
casamento (cena também inspirada em Eletrodoméstica). Porém, o que 
mais nos interessa é que esta escolha confirma a afeição do diretor pela 
banda Queen: em Aquarius, duas músicas da banda também fazem parte 
da trilha sonora. Another One Bites the Dust (1979), que soa em uma 
das primeiras cenas do longa de 2016, faz parte do álbum The Game 
(1980) do Queen, mesmo álbum em que está a canção Crazy Little Thing 
Called Love. Este fato não só nos faz confirmar a estimação do diretor 
pela banda, mas, em especial, por esse álbum. Além disso, é possível já 
desconfiar do caráter nostálgico do gosto musical do diretor, uma vez 
que, apesar de ter sido composta em 1979, a música é escolhida para 
pontuar uma cena que se passa no tempo contemporâneo.

Em uma cena mais adiante, acompanhamos Bia discutir com a faxi-
neira sobre a quebra de um dispositivo de som que emitia ruídos para 
incomodar cachorros e, assim, evitar que o animal da vizinha seguisse 
latindo. Nervosa com a falta de atenção da faxineira e exausta, Bia 
deita no sofá e é massageada pelos seus dois filhos. Ouvimos Charles, 
Anjo 45 (1969), composta por Jorge Ben Jor e interpretada por Caetano 
Veloso. A canção soa como um samba desacelerado, usando batidas 
cíclicas de atabaques. O vocal de Caetano pronuncia cada palavra de 
forma demorada (ao fundo, suspiros preguiçosos de “Ai, ai”). Estas 
questões rítmicas e melódicas concordam bem com o momento de Bia, 
confirmando sonoramente um momento de deleite e relaxamento. No 
entanto, a princípio, a letra da composição parece não ceder nenhum 
tipo de informação extra para a cena. Avaliemos parte dela:
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Ôba, ôba, ôba Charles
Como é que é

My friend Charles
Como vão as coisas Charles?

Charles, Anjo 45
Protetor dos fracos

E dos oprimidos
Robin Hood dos morros

Rei da malandragem
Um homem de verdade

Com muita coragem
Só porque um dia

Charles marcou bobeira
Foi sem querer tirar férias

Numa colônia penal...
Então os malandros otários

Deitaram na sopa
E uma tremenda bagunça

o nosso morro virou
Pois o morro que era do céu

Sem o nosso Charles
Um inferno virou...

Kalinak (2010) nos lembra de que “[...] as músicas têm acesso à lín-
gua, especificamente às letras, que podem ser um meio muito explícito 
de transmitir significado” (Kalinak, 2010, p. 87). Neste caso, o texto 
da música apresenta-nos um personagem que se assemelha ao papel de 
Clodoaldo, responsável pela segurança do bairro no filme. Se as ruas da 
vizinhança antes eram alvos de constantes roubos e assaltos, Clodoal-
do vem para estabelecer a ordem e a segurança. O morro da música, 
no entanto, é substituído por um bairro de classe média alta. Ao fim 
da narrativa, percebemos em Clodoaldo o espírito de Robin Hood: ao 
assassinar Francisco, o poderoso dono de terras que matou seu pai e 
que mora no bairro, ele vinga-se em defesa daqueles oprimidos por este 
mafioso senhor, revelando-se “Um homem de verdade / Com muita co-
ragem”. O assassinato por parte dele e de seu irmão provavelmente os 
levará presos (“férias numa colônia penal”), sugerindo que novamente 
o bairro de classe média do filme seria tomado por “malandros otários” 
que “deitariam na sopa”, retornando à anterior “tremenda bagunça”. 
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Interessante notar que Bia, após ser massageada pelos seus filhos, pega 
uma bicicleta e anda pelas ruas do bairro. Ao passar pela tenda onde 
ficam os seguranças particulares, a câmera para de segui-la e detém-se 
neles. Uma moto chega (é o irmão de Clodoaldo) e este quinto sujeito 
se reúne aos quatro demais, sendo uma delas a empregada doméstica 
de Francisco (sugere-se que há um complô sendo planejado). Ou seja, a 
música sonoramente relaciona-se ao momento de relaxamento de Bia, 
mas sua letra poderá ser capaz de dialogar apenas com os acontecimen-
tos da cena posterior. 

Bacurau

Seguimos nossa análise com seu filme mais recente, Bacurau (2019), 
em que Kleber Mendonça divide a direção com Juliano Dornelles. Na 
narrativa, acompanhamos os habitantes da pequena cidade de Bacurau, 
que enfrentam a ameaça de forasteiros dispostos a instaurar uma car-
nificina. Na primeira cena do longa, já nos damos conta que, mais uma 
vez, a canção recebe a atenção do diretor: ouvimos Gal Costa cantar 
Não identificado (1969), música composta por Caetano Veloso. Como 
sabemos, a música foi descoberta por acaso pelos diretores e a sua letra 
os incentivou a incluí-la no filme. Na cena, como se pelo ponto de vista 
de um satélite, observamos as estrelas do céu no espaço sideral. Vemos, 
ao longe, a Terra. A câmera se aproxima do planeta, direcionando-se ao 
Brasil. Ao aproximar-se do nosso país, um fade leva-nos a uma estrada 
em direção à cidade de Bacurau. Wallace Andrioli (2019), em sua crítica 
ao filme no portal Plano Aberto, comenta sobre a influência do cinema 
do diretor John Carpenter na cena de abertura: para ele, há claro diálo-
go com a cena inicial de O enigma de outro mundo (1982). Se no filme 
de Carpenter mergulhamos junto à câmera na Antártida, em Bacurau 
somos levados ao interior de Pernambuco: “Eu vou fazer uma canção 
pra ela / Uma canção singela, brasileira”, anuncia Gal Costa. A última 
estrofe de Não identificado, por exemplo, parece indicar para onde a 
narrativa irá ao deixar o espaço: “Minha paixão há de brilhar na noite / 
No céu de uma cidade do interior / Como um objeto não identificado”. 
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Ainda que a canção aborde o desejo do eu-lírico de compor uma canção 
que seja capaz de expressar seu amor, a letra explora vocábulos típicos 
da discussão extraterrestre, como “disco voador”, “espaço sideral” e 
“objeto não identificado”. Estas referências dialogam certeiramente com 
essa visão da Terra desde o espaço, como se Bacurau estivesse sendo ob-
servada de longe por olhares ainda desconhecidos. Mais interessante se 
torna esta relação se avançarmos um pouco na narrativa: mais à frente, 
descobrimos que os estrangeiros que ameaçam a paz em Bacurau obser-
vam os habitantes da cidade por meio de um drone em forma de disco 
voador. Ou seja, este objeto não identificado passeia pelo “céu de uma 
cidade do interior”, sendo o símbolo desta ameaça externa. 

Uma segunda canção que merece nossa atenção é Bichos da noite 
(1967), composta por Sérgio Ricardo para a peça O coronel de 
Macambira (1967). No filme, a música acompanha o cortejo fúnebre de 
Dona Carmelita, interpretada por Lia de Itamaracá, artista que faz sua 
segunda participação na filmografia de Kleber Mendonça. Um carro de 
som reverbera a canção, enquanto os habitantes da cidade cantam em 
coro, carregando o caixão da falecida. O uso de instrumentos de percus-
são e alguns de sopro, mas principalmente o tom grave da voz de Sérgio 
Ricardo e o coro que o acompanha, cedem à cena um aspecto sombrio 
e preveem o tom da narrativa: o de uma ameaça iminente. A letra da 
composição também dá sinais da sensação geral da trama. A música 
apresenta nos seus primeiros versos o bacurau, pássaro de hábitos notur-
nos: “São muitas horas da noite / São horas do bacurau”. Em seguida, 
a letra narra os acontecimentos na mata em uma noite assustadora e pe-
rigosa, citando elementos que estarão presentes no desenrolar da trama 
de Bacurau. Nos versos “Festa do medo e do espanto / De assombra-
ções num sarau”, a canção segue caracterizando a noite na mata como 
amedrontadora, comentando a presença de assombrações. No filme, os 
estrangeiros atacam tal qual assombrações: não deixam vestígios e nun-
ca são vistos, fornecendo apenas como prova de suas ações os corpos 
mortos. Da mesma forma, atacam quase sempre à noite (a exemplo do 
assassinato da criança, de Cláudio e sua esposa, e dos moradores da fa-
zenda). Mais à frente, em Bichos da noite, somos informados sobre um 
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caçador: “Um caçador esquecido / Espreita de alto jirau”. Esta imagem 
assemelha-se à cena em que Michael (Udo Kier), após observar a morte 
de todos seus sanguinários companheiros, esconde-se em uma alta mata 
e espia os movimentos de Bacurau. Com os olhos fixos na mira da arma, 
comporta-se como um verdadeiro caçador à espera de uma desatenção 
de suas presas. Em versos mais adiante, “Alguém soluça e lamenta / Todo 
esse mundo tão mau”. Em Bacurau, “esse mundo tão mau” não poderia 
estar mais claramente representado: os estrangeiros desejam exterminar 
a cidade e causar a carnificina a bel prazer. Não há algum projeto por 
trás dos atos ou uma intenção que os justifique, a não ser o simples dese-
jo de matar. É esta maldade dos caçadores que causa tanto lamento nos 
cidadãos, que entre choros e gritos, se questionam o porquê de tamanha 
crueldade. Nos últimos versos da canção, damo-nos conta que “Alguém 
no rio agoniza / Num rio que não dá vau / Alguém na sombra noturna 
/ Morreu no fundo perau”. Esta última informação, fornecida pela mú-
sica, deixa-nos a par de que tal estranha noite na mata termina em uma 
morte agonizante. Da mesma forma, os atípicos dias na cidadezinha do 
interior resultam em dezenas de violentas mortes, como se ali atuassem 
“feitiços no ar / De um feiticeiro marau”.

Em uma palestra6 na Universidade Federal de Pernambuco, Mateus 
Alves e Tomaz Alves Souza, que assinam a trilha sonora original de Ba-
curau, destacaram que a música de Sérgio Ricardo foi a primeira a ser 
escolhida pelos diretores para compor o filme. Além disso, foi pedido 
pelos diretores que as composições originais do filme fossem baseadas 
na harmonia e escala cromática da canção de 1967. Ou seja, não só o 
uso da canção deixa de ser estruturado na pós-produção e passa para 
a etapa de pré-produção, como é a partir dela que a assinatura sonora 
da trilha musical orquestrada é composta. Estes fatos nos fazem notar 
a importância da canção para a narrativa como também revelam, mais 
uma vez, os afetos musicais dos diretores. 

Enfim, uma última canção de Bacurau merece observação: Réquiem 
para Matraga (1966), de Geraldo Vandré. A canção soa duas vezes na nar-

6 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4hQjVGAZ4pQ&t=3504s. 
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rativa, inclusive como música de encerramento do longa. Primeiramente, 
o fato de a canção ser composta e interpretada por Geraldo Vandré já 
atribui sentidos outros a ela. Boa parte de suas canções possuem alto teor 
político e, por isso, foi considerado um artista engajado no combate à 
Ditadura Militar no Brasil. Suas composições denunciam a intolerância 
e ataques à liberdade daquele governo – pelo menos até ser exilado.7 
Segundo o site Memórias da Ditadura, o artista foi considerado, por um 
tempo, “como o mais valente dos compositores”. Para Kalinak, “como 
as músicas preexistentes são reconhecidas mais imediatamente, elas tam-
bém acompanham histórias pessoais e acionam memórias, experiências e 
emoções”8 (Kalinak, 2010, p. 87). Ou seja, a presença e participação de 
uma música em determinado contexto, faz com que este mesmo contex-
to seja associado a esta música e, posteriormente, rememorado em sua 
escuta. No cinema, portanto, o que o espectador tende a fazer é ceder 
para a narrativa parte dessas associações ao ouvir uma canção conhecida 
na trilha sonora fílmica. Como bem resume Julie Hubbert, “[...] o uso 
de seleções musicais preexistentes, que mantêm uma série de associações 
extrafílmicas, têm amplos poderes alusivos que podem, facilmente e ins-
tantaneamente, adicionar ao poder narrativo de um filme”9 (Hubbert, 
2013, p. 291). Ao ser inserida em Bacurau, a canção Réquiem para 
Matraga traz consigo essas associações atribuídas ao artista e corrobora 
para o teor político nos atos dos personagens. Por se tratar de uma nar-
rativa sobre um povo humilde, que luta com as próprias armas contra 
uma tramoia sangrenta elaborada por um governo autoritário e injusto, 
o uso dessas associações pré-estabelecidas ao redor da figura de Geraldo 
Vandré ratificam o caráter revolucionário da luta daqueles moradores, 
em especial na última cena em que o prefeito da cidade é escorraçado no 
lombo de um burro. 

7 Após seu exílio, em 1973, Geraldo Vandré passou a compor apenas canções român-
ticas e a alegar que não compunha músicas de protestos.

8 Tradução nossa, assim como para todas as demais citações da autora.
9 Tradução nossa, assim como para todas as demais citações da autora.
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Geraldo Vandré, em voz grave e firme, canta os versos da música 
que, acompanhados por um violão e um triângulo, enfatizam a melodia, 
como se esta fosse uma espécie de anúncio. A primeira vez que a ouvimos 
é quando Pacote (Thomas Aquino) leva dentro de seu carro os corpos 
de dois amigos que foram assassinados pelos forasteiros. Eles teriam ido 
investigar o sumiço dos moradores da fazenda vizinha, mas o final infeliz 
dos dois leva aos lamentos raivosos de Pacote. Os versos “Tanta vida 
pra viver / Tanta vida a se acabar / Com tanto pra se fazer / Com tanto 
pra se salvar” dialogam com o sentimento de Pacote: seu pesar e revolta 
devem-se justamente à injustiça daquelas mortes, que se deram apesar 
de “tanta vida pra viver” e “com tanto pra se fazer”. Na última cena do 
filme, quando volta a soar, observamos os moradores de Bacurau saírem, 
por assim dizer, vitoriosos do embate. Michael foi preso e enterrado em 
um porão, todos os demais forasteiros foram mortos, e o prefeito Tony 
Junior foi amarrado seminu junto a um burro sem destino. Ainda que 
muitos dos habitantes de Bacurau tenham morrido, há uma sensação 
de vitória e superação daquele mal, momento que encaixa bem com os 
primeiros dizeres da canção: “Vim aqui só pra dizer / Ninguém há de me 
calar / Se alguém tem que morrer / Que seja pra melhorar”. Se os dois pri-
meiros versos se relacionam a um empoderamento daquela população, 
os dois últimos anunciam certo conforto em relação às mortes ocorridas: 
aquele governo vil está finalmente derrotado e vingado. Por fim, os úl-
timos versos da canção – “Você que não me entendeu / Não perde por 
esperar” – anunciam, em tom de ameaça, o restabelecimento de forças, 
o que se confirma quando observamos os moradores de Bacurau enter-
rarem conjuntamente um Michael ainda vivo. Vale, por fim, pontuar que 
a canção de Geraldo Vandré faz referência ao conto de João Guimarães 
Rosa intitulado A hora e a vez de Augusto Matraga, presente no livro 
Sagarana (1946). Na estória, Augusto Matraga, um homem arrependido 
e que busca salvação nos reinos do céu, assassina o bando de Joãozinho 
Bem-Bem ao notar neles uma violência cruel e impiedosa. Não nos cus-
taria tanto estabelecer um paralelo entre o bando de Joãozinho Bem-Bem 
e os forasteiros de Bacurau (ou seja, os violentos e que “não perdem por 
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esperar”), assim como entre Augusto Matraga e os habitantes da cidade 
(que veem no assassinato a única forma de salvação).

Aquarius

Em Aquarius, apenas duas das 25 faixas da trilha musical são temas 
orquestrados. As demais faixas são canções populares, sendo a obra do 
diretor que mais apresenta o uso de canções. Além disso, praticamente 
todas elas soam de forma diegética, ou seja, são colocadas em cena pelos 
personagens e/ou escutadas por eles. As canções participam da narrativa 
de forma tão protagonista que faixas como O quintal do vizinho, Pai e 
mãe, Fat Bottomed Girls e Hoje e são ouvidas em cena quase que em suas 
totalidades, apontando para um alto grau de concentração dos persona-
gens em suas escutas musicais. Além disso, boa parte dessas canções soa 
a partir do vinil e são ouvidas em cena por ação da personagem Clara, 
que seleciona as faixas de seu interesse a partir de sua coleção de discos.

Escolho aqui a análise de quatro destas canções, mas acentuo o fato de 
que toda a trilha musical do filme tem papel fundamental na agregação 
de informações à trama.10 A primeira música que soa no filme Aquarius 
é Hoje, de Taiguara – a única a ser ouvida na trama de forma extradiegé-
tica. Como já admitido por Kleber Mendonça, a música foi encontrada 
aleatoriamente e sua melodia e letra chamaram a atenção do diretor. 
Enquanto Taiguara entoa os versos da canção, acompanhamos visual-
mente fotografias em preto e branco da cidade do Recife (Pernambuco) 
entre as décadas de 60 e 70. Observamos pessoas aproveitando um dia 
ensolarado na praia, carros passando pela Avenida Boa Viagem, imagens 
aéreas dos bairros de Pina e Boa Viagem, e a Avenida Brasília Formosa. 
A música cessa assim que a sequência de fotos acaba e só volta a soar 
na última cena do filme (cena em que Clara joga madeiras infestadas de 
cupim na mesa da construtora que a ameaça). O fato de Hoje acompa-

10 Analiso, especificamente, o uso de canções como ferramentas de construção da per-
sonagem Clara em outro artigo escrito em conjunto com Rodrigo Carreiro e inti-
tulado Narrativas identitárias, autorismo e a canção popular no cinema: Clara e a 
música em Aquarius. Nele, exploramos em detalhes as canções O quintal do vizinho 
e Um jeito estúpido de te amar.
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nhar a primeira e a última sequência da obra leva-nos a inferir que é a 
música tema, cuja função é ser uma espécie de resumo do filme (Chion, 
1995), traduzindo em seus versos e sonoridades o sentimento geral da 
narrativa. Vejamos como isso opera em Aquarius.

Nas primeiras cenas do filme, somos apresentados a uma jovem Clara 
nos anos 80. Seus cabelos são curtos. Seu marido, abraçado a ela na festa 
de Tia Lúcia, comemora o sucesso do tratamento de saúde que ela havia 
passado há pouco tempo. Vinte e seis anos depois, somos apresentados 
a uma Clara já mais velha, interpretada por Sônia Braga. Em direção ao 
banho, a personagem tira a blusa e notamos que um dos seus seios lhe 
foi retirado – uma cicatriz no local sugere uma cirurgia. Mais tarde, os 
letreiros do filme identificam um dos capítulos da narrativa como sendo 
“O câncer de Clara”. A doença é retomada em diferentes pontos na nar-
rativa, por exemplo, quando um homem desiste de seguir beijando-a ao 
notar a falta de um dos seios ou quando, ao brigar com Diego, (o respon-
sável pela construção de um novo edifício no lugar do prédio Aquarius), 
Clara esbraveja: “Eu já tive um câncer e não pretendo ter outro!”.

Todo este preâmbulo é essencial para compreender os comentários 
da primeira estrofe da canção de Taiguara na narrativa: “Hoje / Trago 
em meu corpo as marcas do meu tempo / Meu desespero, a vida num 
momento / A fossa, a fome, a flor, o fim do mundo”. Trazer consigo as 
marcas de um passado revela aspectos da personagem Clara, tanto de 
maneira conotativa quanto denotativa. O saudosismo é o responsável 
pelo apreço dela pelas memórias de um passado, memórias relembradas 
e preservadas em seus atos e falas. Ela carrega consigo “as marcas do 
seu tempo” ao se colocar em oposição à destruição do prédio que mora 
há anos, ao ser fiel a seu gosto musical de tempos atrás, ao relembrar 
com carinho as histórias da sua juventude. A personagem, no entanto, 
também carrega em seu corpo as marcas do seu tempo de forma literal: 
a falta de um de seus seios é um sinal em seu corpo de um tempo de ou-
trora. Seu corpo carrega com uma cicatriz as lembranças do câncer de 
anos atrás. O pretérito desenha no físico da personagem vestígios do que 
foi vivido, em uma metáfora visual que aponta para uma relação muito 
intrínseca de Clara com o passado. “A vida num momento”, do seguinte 
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verso, vai ao encontro desse incessante passar do tempo, da fugacidade 
interminável do viver. Este eterno direcionamento ao futuro é colocado 
como um “desespero” para Taiguara. Clara parece sentir o mesmo “de-
sespero” que o eu-lírico da canção: em uma conversa com seus filhos, 
ela tem dificuldade de convencê-los dos motivos pelos quais não quer 
vender o apartamento, até que se direciona a seu filho mais novo: “É que 
vocês não sabem o que é se sentir louco sem ser louco! Parece que está 
endoidando. Você sabe o que é isso, meu filho, você sabe o que é passar 
por isso: você sabe que não está endoidando e que a loucura está lá fora, 
não sabe?”. Clara, portanto, revela afligir-se com a lógica de um merca-
do imobiliário que, em nome do lucro, destrói memórias, patrimônios e 
o cotidiano; lógica esta que a atormenta exatamente porque expõe sua 
solidão na luta pela manutenção da história.

O compositor segue: “Hoje / Trago no olhar imagens distorcidas / Co-
res, viagens, mãos desconhecidas / Trazem a lua, a rua às minhas mãos”. 
Em especial, esta passagem da canção dialoga com as observações de 
Svetlana Boym sobre a nostalgia: 

Uma imagem cinematográfica da nostalgia é uma dupla exposição, ou uma su-
perposição de duas imagens – do lar e do exterior, do passado e do presente, do 
sonho e da vida cotidiana. No momento em que tentamos forçá-lo a uma única 
imagem, ele quebra a estrutura ou queima a superfície (Boym, 2001, s.n.).

Esta superposição refere-se ao desejo do nostálgico em presentificar um 
passado, porém a impossibilidade deste movimento é frustrante. Tai-
guara vai ao encontro do pensamento de Boym ao comentar também 
desta frustração que é tentar fazer habitar o passado no presente. Para 
o compositor, a tentativa de retomar cores, viagens, mãos, a lua e a rua 
resultam em “imagens distorcidas”, em um esforço em que a memória 
altera e retira a exatidão do instante real e findado. Uma cena em Aqua-
rius que ilustra essa tentativa de retorno às lembranças é um sonho de 
Clara. No filme, ela visita seu irmão e cunhada e ao analisarem fotos 
antigas, relembram uma empregada doméstica que lhes roubava. Mais 
tarde, sonha com esta memória. Na penumbra, a empregada caminha 
da cozinha até o quarto, senta-se calmamente na cama e abre um porta-
-joias. Notamos que o seio retirado de Clara cobre de sangue sua camisa 
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branca. Logo em seguida, ela acorda. Este sonho ilustra o que Taiguara 
chama de “imagens distorcidas”: as lembranças vagas da personagem 
em relação à empregada doméstica se misturam no sonho a elementos 
de outros tempos, como o seu câncer de mama, sobrepondo passado e 
presente em uma estranha relação.

Voltemos agora à primeira sequência do filme: as fotos antigas de Boa 
Viagem. A letra da música, unida às memórias de outrora fornecidas 
por essas fotografias, já dão pistas sobre uma personalidade saudosista 
da personagem e a sua valorização da história da região que habita. Da 
mesma forma, ao soar na última cena, indica que seu ato violento de 
lançar sobre a mesa da construtora pedaços de madeira é também um 
ato de resistência, um apreço ao passado que não é melancólico e sim 
combativo.

Outra canção que soa na paisagem sonora de Aquarius e desempenha 
interessante papel como agregadora de informações em relação a perso-
nagens é Pai e mãe (1975), de Gilberto Gil. Analisemos a letra a seguir: 

Eu passei muito tempo
Aprendendo a beijar outros homens

Como beijo o meu pai
Eu passei muito tempo

Pra saber que a mulher que eu amei
Que amo, que amarei
Será sempre a mulher
Como é minha mãe

Como é, minha mãe?
Como vão seus temores?

Meu pai, como vai?
Diga a ele que não se aborreça comigo

Quando me vir beijar outro homem qualquer
Diga a ele que eu quando beijo um amigo

Estou certo de ser alguém como ele é
Alguém com sua força pra me proteger

Alguém com seu carinho pra me confortar
Alguém com olhos e coração bem abertos

Para me compreender

A canção é colocada em cena pela personagem Júlia (Julia Bernat), na-
morada do sobrinho de Clara, Tomás (Pedro Queiroz). Após uma rápida 
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análise dos vinis da coleção de Clara, Júlia diz que gostaria de colocar 
essa canção para tocar. Explica que apesar de não ser uma música tão 
famosa, tem um significado especial para ela. Todos escutam com aten-
ção: o irmão de Clara, sua cunhada, seus dois sobrinhos, a noiva de 
um deles e Júlia. Por soar de forma diegética e pelo fato de nenhum dos 
personagens estabelecerem diálogos durante a vigência da canção, o es-
pectador também se vê convidado a uma escuta atenta da letra. Júlia ri e 
balbucia, um pouco constrangida com toda a atenção direcionada a ela. 
Clara sorri de volta e, de olhos marejados, acompanha com os lábios as 
frases de Gilberto Gil. Encaram-se demoradamente. Há uma cumplici-
dade entre as personagens explícita nessa cena e que é estabelecida pela 
canção, levando o espectador a se questionar: o que Júlia quis dizer? E o 
que Clara apreendeu do momento? A seguir, exploro algumas pistas que 
podem nos ajudar a entender. 

A primeira cena se dá quando Clara tenta explicar aos filhos a razão 
pela qual não quer vender seu apartamento. A discussão entre ela e sua 
filha Ana Paula se intensifica, até que esta segunda acusa a mãe de ter 
sido relapsa devido ao seu trabalho como jornalista. O filho mais velho 
de Clara recolhe, na estante, um dos livros de autoria da mãe e mostra 
a primeira página a Ana Paula. A frase “Para Martin, Ana Paula e Ro-
drigo. Pelas horas de lazer que lhes foram roubadas” é mostrada em 
primeiro plano. Ana Paula começa a chorar e pede desculpas. As duas 
se abraçam emocionadas.

Em uma cena mais adiante, Clara conhece Júlia (a namorada de To-
más) pela primeira vez. Ao caminharem pela praia do Pina, Clara con-
fessa seu amor materno por Tomás, ainda que seja sua tia. “Sabe o que 
é, Júlia? É porque eu gosto muito desse menino, sabe? Precioso pra mim. 
[...] Às vezes eu penso que eu engravidei do Tomás, mas não lembro”. 
Ela ri, mas Tomás muda logo de assunto.

As duas cenas anteriores já sinalizam a importância da maternidade 
e da relação mãe e filhos para a personagem principal. Porém, há um 
terceiro ponto de atenção. Logo antes da canção de Gilberto Gil ser 
colocada em cena, Clara e seus parentes percorrem álbuns de fotos e 
lembram com carinho dos momentos vividos em família. A cena é toda 
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pontuada por uma nostalgia familiar e lembranças – como a viagem a 
Maria Farinha ou os dias na praia de Tamandaré – são rememoradas. A 
cena é interrompida por Ladjane, a atual empregada doméstica de Clara. 
Ela, que teve o filho assassinado, diz: “Eu quero mostrar também a foto 
do meu filho que eu carrego na carteira”. Ladjane passeia com a foto 
em mãos para que todos vejam. Em seguida, Júlia apresenta a canção. 

Então, afinal, que mensagem Júlia tenta passar para Clara? E por que 
Clara se emociona? Estaria Júlia tentando dizer que Tomás, assim como 
Clara, percebe a forte relação mãe e filho entre eles e que ela, Júlia, en-
xerga a beleza disso? Ou será que Clara teria se emocionado por recor-
dar a relação dela e de seu falecido marido junto a seus três filhos, uma 
relação criticada e então celebrada na discussão com Ana Paula? Talvez 
Júlia quisesse enaltecer aquele momento em família (e das memórias 
revividas pelo álbum de fotos) com uma canção que refletisse a beleza 
das relações familiares? Ou teria Clara se encantado com a coincidência 
daquela canção ter sido escolhida logo após a fala de Ladjane, que ainda 
sofria a morte de seu filho? Há, também, a possibilidade de que a canção 
faça referência a todos esses elementos unidos e venha para comentar 
temas caros à personagem como a maternidade e relações familiares. 

Porém, antes de nos precipitarmos em conclusões, é preciso levar em 
consideração uma interessante provocação de Hesmondhalgh (2013). 
Segundo ele:

No caso de uma atenção visual conjunta aos objetos e propriedades públicas, 
as pessoas em questão também estão visualmente conscientes umas das outras. 
Em contraste, quando ouvimos música, não ouvimos as outras pessoas ouvindo 
a mesma música. Não se ouve as pessoas ouvindo; ao invés disso, as vemos es-
cutando. Mas a percepção conjunta envolve a triangulação, e da mesma forma 
modalidade, nos objetos de percepção e na percepção da outra pessoa sobre esse 
objeto. Como só vemos os outros ouvindo, mas não os ouvimos ouvindo, não 
há escuta conjunta11 (Hesmondhalgh, 2013, p. 386).

O autor, portanto, defende a impossibilidade de escuta conjunta: não é 
possível acessar as percepções sonoras de outra pessoa, estando a escuta 
reservada a um plano individual e inacessível. Simon Frith considera 

11 Tradução nossa.
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que o que ocorre em situações assim é um compartilhamento de afetos: 
a experiência social de uma música permite que indivíduos manifestem 
seus afetos em relação a ela, fornecendo uma base de comparação entre 
eles (Frith, 2003). A experiência social da música entre Clara e Júlia 
revela os afetos das personagens em relação à canção de Gilberto Gil, 
mas também nos cede a impressão de que algo está sendo comunicado 
entre as personagens, ainda que seja incerto. A falta de diálogos nesta 
cena nos convida a extrair diversos vestígios e indícios distribuídos ao 
longo da narrativa. Nossa única afirmação segura, no entanto, é que a 
música serve como a manifestação de um vínculo entre as personagens 
que, pelo compartilhamento do afeto em torno de uma mesma escuta, 
revela que para ambas a música emana memórias afetivas, ainda que não 
sejam as mesmas. 

Há uma última cena que chama atenção pelo uso da música. Clara 
está deitada na rede da sala e escuta barulhos vindos da entrada do 
prédio. Ao ir até a janela verificar, depara-se com um grupo de adultos 
bêbados, liderados por um trabalhador da construtora interessada na 
compra do seu apartamento. Ouvindo atentamente os ruídos do grupo 
entrando no prédio, nota, com espanto, que estão se direcionando para 
o apartamento logo acima do seu. Uma música eletrônica alta começa 
a soar do andar de cima. Depois de tentar ouvir a apresentação de uma 
orquestra na TV (aumentando impacientemente o volume do aparelho), 
Clara levanta-se do sofá e escolhe um dos seus vinis para tocar. Ouvimos, 
mais uma vez de forma diegética, a canção Fat Bottomed Girls, de 1978 
e de autoria da banda de rock britânica Queen (a segunda música da 
banda a soar no filme). A letra, que basicamente fala sobre garotas de 
nádegas grandes, não contribui muito para a narrativa, mas é interes-
sante notar que as décadas de 70 e 80, auge da banda, eram também as 
décadas da juventude tanto de Clara quanto de Kleber Mendonça. Isto 
indica, mais uma vez, traços de nostalgia no gosto musical do diretor e 
também no de sua personagem. 

Clara baila sozinha a canção pela sala da sua casa, entoando a letra 
junto a Freddie Mercury. Se antes a víamos sentada no sofá e visivelmen-
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te incomodada pelos barulhos vindos do andar de cima, agora a vemos 
mais serena. Enquanto a caixa de som vibra com as altas batidas do 
Queen, Clara serve-se uma taça de vinho e caminha pela casa sorrindo, 
cantarolando e balançando a cabeça ao ritmo da música. É como se por 
meio dessa escuta ela fosse capaz de controlar seu humor. Tia DeNora 
(2004) observa tal fenômeno ao investigar a relação de bicicleteiros com 
a trilha sonora escolhida por eles no trajeto:

Neste sentido, a música é um veículo cultural, que pode ser montada como uma 
bicicleta ou embarcada como um trem. Esta descrição é metafórica [...] mas vale 
a pena notar que uma das metáforas mais comuns para a experiência musical na 
cultura ocidental pós-século xix é a metáfora do “transporte”, no sentido de ser 
transportado de um lugar (emocional) para outro (e, de fato, às vezes, “arrasta-
do”) (DeNora, 2004, p. 7).

A autora entende que, não por acaso, tornou-se comum associar a ex-
periência musical a uma viagem. Para ela, essa capacidade da música 
de levar-nos de um estado emocional para outro dialoga com a impres-
são de um trajeto percorrido, um trajeto emocional. Ao cantar junto a 
Freddie Mercury e ao mover o corpo ao ritmo da canção, Clara atinge 
novo estado emocional e, por alguns minutos, é capaz de esquecer o 
aborrecimento anterior. Ao sentir corporalmente a música, as associa-
ções construídas em torno dela voltam a comparecer para Clara. Simon 
Frith (1996) lembra-nos que

Em suma, é através do ritmo, através de decisões sobre quando se mover, em que 
ritmo, com que regularidade e repetição, que mais facilmente participamos de 
uma peça musical, seja ao menos batendo nossos pés, batendo palmas ou apenas 
balançando a cabeça para cima e para baixo (Frith, 1996, p. 142).

A personagem, portanto, ao deixar seu corpo reagir à escuta, mais 
atentamente é capaz de ouvir aquela canção. Seus gestos indicam que 
percorre (mais uma vez lembrando da metáfora do “transporte”, apon-
tada por Tia DeNora) o trajeto da música em sua duração. Essa escuta 
atenta, proporcionada pela recepção da música pelo corpo, permite que 
ela modifique seu estado de ânimo, afastando-a brevemente de uma rea-
lidade que até então lhe causava indignação.
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A música acaba, mas não os ruídos vindos do andar de cima. De lá, 
soa a canção Meu som é pau, canção de 2015 da banda cearense Aviões 
do Forró. Clara, então, é revisitada pelo sentimento anterior e volta a 
aborrecer-se com os barulhos. Subindo as escadas, espia pela porta do 
apartamento acima do seu e testemunha uma orgia.

Interessante como a disputa entre os dois apartamentos é pontuada 
por uma disputa sonora. Clara se arma com Fat Bottomed Girls e o 
grupo se arma com Meu som é pau. Clara representa a resistência: não é 
qualquer festa que fará com que ela abra mão do seu apartamento. Eles 
atacam: a intenção é incomodá-la até que desista de morar ali. Nessa 
cena, todos os elementos da disputa comparecem no embate entre Queen 
e Aviões do Forró: Clara vs. a empreiteira, 1978 vs. 2015, resistência vs. 
progresso, nostalgia vs. olhar para o futuro, manutenção vs. destruição. 
Ou seja, a canção e sua capacidade de carregar consigo significados e 
dizer de certos contextos históricos e culturais, funciona como o cabo 
de guerra entre a personagem e a construtora, onde sem qualquer tipo 
de diálogo, muito é dito.

Conclusão

A intenção deste trabalho é que se tenha podido notar que, desde o 
início, as produções do diretor Kleber Mendonça dão atenção especial 
à música, utilizando-a como uma marca autoral. Como já mencionado, 
Claudia Gorbman (2007) crê que no cinema contemporâneo os diretores 
passam a utilizar a trilha sonora como uma marca estilística. Acredito 
que, no cinema de Kleber Mendonça, conseguimos localizar três carac-
terísticas do uso das músicas em suas obras que se repetem e permitem 
observar padrões autorais. São eles: 

1)  Nostalgia musical: se em Aquarius o fator nostalgia musical é no-
tável na relação entre a personagem Clara e as canções que escuta, 
a análise da obra de Kleber Mendonça nos leva a crer que também 
o diretor divide com a personagem tal sentimento. A maior par-
te das músicas presentes nos longas do diretor (O som ao redor, 
Aquarius e Bacurau) foram compostas e divulgadas entre as déca-
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das de 60 e 80, período que corresponderia à infância e juventude 
do diretor. Além disso, há um repetido comparecimento da coleção 
de vinil, em que seus personagens fazem da escuta destes discos 
algo costumeiro, mesmo que as narrativas se desenrolem em um 
tempo contemporâneo. A escuta do vinil é central em filmes como 
Aquarius e Vinil verde, mas também comparece discretamente em 
Eletrodoméstica. Isto nos dá a ver uma nostalgia dupla: persona-
gens nostálgicos (como o caso de Clara), mas também uma nos-
talgia do diretor, que recorrentemente utiliza canções de outrora e 
insiste na escuta analógica da música, com forte presença do vinil. 

2) Afeto e gosto musical: a “melomania” de Kleber Mendonça trans-
passa pelos seus filmes. É possível notar o afeto do diretor por 
certos artistas que comparecem, mais de uma vez, em suas obras 
(como é o caso de Lia de Itamaracá e a banda inglesa Queen). Da 
mesma forma, confirma-se a já admitida afeição pela Tropicália 
(representada no seu cinema pelas vozes de Gal Costa, Caetano 
Veloso e Gilberto Gil).

3) Uso da canção como sub-roteiro: outro importante uso da música 
nos filmes de Kleber Mendonça é o fornecimento de informações 
extras para além do roteiro. Observa-se a capacidade de certas can-
ções em revelar “sentimentos não ditos pelos personagens” (Smith, 
1998, p. 11), em que as letras das músicas deixam transparecer 
pensamentos e opiniões, como se, por meio delas, acessássemos a 
mente das personagens. Este fato é observado em todos os filmes 
analisados. Outro uso seria pelas “associações pré-estabelecidas” 
das canções: os sentidos construídos em torno de certas escutas 
se fazem reverberar nos filmes quando são incluídas nas trilhas 
musicais. Isso ocorre, por exemplo, no uso da música de Geraldo 
Vandré em Bacurau, em que são fornecidos sentidos em torno do 
artista que dizem sobre um engajamento político.

Estas três características nos levam a crer que é possível identificar o 
fenômeno da “música de autor” no cinema de Kleber Mendonça Filho. 
Ao cotejarmos boa parte dos títulos de sua obra, percebemos a repetição 
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de elementos e estilos em relação ao uso da música que aproximam seus 
filmes e dão a ver marcas autorais do diretor, em especial no que tange 
ao uso da canção popular. Mais uma vez, resgatando a frase de Claudia 
Gorbman, Kleber Mendonça é capaz de “inscrever-se no cinema utilizan-
do o som assim como a câmera” (Gorbman, 2007, p. 156).
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Canções desviantes: momento 
musical e utopia no cinema
queer contemporâneo
Luiz Fernando Wlian1

RESUMO: Músicas são potências afetivas. Quando inseridas em filmes narrativos, são 
capazes de mover a narrativa para outra dimensão, bem como promover novas formas 
de engajamento do espectador. Assim, podemos pensar em músicas como forças disrup-
tivas, que emergem da narrativa e produzem um reino de novas possibilidades. Nesse 
sentido, como podemos observar essa ruptura como uma possível fonte de potências 
dissidentes? De que formas esses momentos podem dar vazão a formas de afeto “ou-
tras”, ou a formas de afeto queer? Baseado principalmente nos conceitos de “afetivo-
-performativo” em Elena Del Río (2008), “momento musical” em Amy Herzog (2010), 
e “utopia” em Richard Dyer (2002) e José Muñoz (2009), debruço-me sobre momentos 
musicais do cinema queer contemporâneo, observando o modo como este cinema se 
utiliza da música para construir sua tessitura queer.

PALAVRAS-CHAVE: Filme musical. Cinema contemporâneo. Queer. Afeto. Utopia.

ABSTRACT: Music has affective powers. When inserted in narrative films, it is able to 
move the plot to another dimension, as well as to promote new forms of engagement 
through spectatorship. Thus, we can think of songs as a disruptive force, which emerg-
es from the narrative and produces a realm of new possibilities. In this sense, how can 
we observe this disruption as a possible source of deviant potentials? In what ways 
can these moments give way to “other” affects, or queer affects? Based mainly on the 
concepts of the “affective-performative” by Elena Del Río (2008), “musical moment” 
by Amy Herzog (2010) and “utopia” by Richard Dyer (2002) and José Muñoz (2009), 
I analyze musical moments in contemporary queer cinema, by observing the way that it 
uses music to construct its queer images.

KEY-WORDS: Musical film. Contemporary cinema. Queer. Affect. Utopia.

“E quando começa seu último suspiro, você descobre que seus de-
mônios são seus melhores amigos...” A voz é macia, gostosa de 

ouvir. Um violino melancólico a embala, de início, até que instrumentos 

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (ufrj).
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de sopro surgem e a animam. A estranha personagem conduz os pre-
sentes na sala a um entrosamento eufórico. Pulos, danças, beijos, sexos. 
Uma cena parecida acontece em um ônibus urbano, quando um grupo 
de amigos canta e dança, abalando o menino afeminado que rebola no 
meio da roda. Essas cenas cantantes, dos filmes Shortbus (John Cameron 
Mitchell, 2005) e Corpo elétrico (Marcelo Caetano, 2017), reatualizam 
em nossos corpos a capacidade de nos afetarmos com cenas de canto e 
dança em cinema.

Dentre uma gama quase infinita de possibilidades estéticas das quais o 
cinema lança mão, podemos dizer que a música e, mais especificamente, 
a canção, são elementos que não apenas fazem parte integrante da his-
tória da arte cinematográfica, como também corroboram na construção 
de imaginários afetivos que se estendem no decorrer do tempo. Músicas 
são potências afetivas, na medida em que músicas cantadas têm como 
sua fonte de potência um corpo. Um corpo que, por meio de seus gestos, 
sua voz, é capaz de afetar outros corpos. Portanto, quando o cinema se 
utiliza de músicas cantadas em filmes narrativos, imbuindo aos corpos 
em cena a capacidade de cantar, ele é capaz de mover a narrativa fílmica 
para outro lugar, uma dimensão que a ultrapassa. Em suma, é capaz de 
promover novas formas de engajamento do espectador em relação às 
imagens e sons.

A presença de canções no cinema é matéria que poderia ser analisa-
da de muitas formas. Contudo, o que desperta o interesse deste autor 
é a qualidade disruptiva da canção em cinema, e como ela pode fazer 
emergir um reino de novas possibilidades, no campo afetivo, sensorial, 
estético. De forma ainda mais específica, como essas “novas possibili-
dades” que emergem da canção podem ser lidas em uma perspectiva 
dissidente, ou uma perspectiva queer. Nesse sentido, busco um debruçar 
específico: para além de pensar sobre as potências dissidentes da música 
e da canção em cinema, pensar sobre a presença destas em um cinema, 
em si, dissidente. Ou seja, pensar o papel da canção em um cinema que 
se apresenta, ele próprio, como queer.2

2 O que podemos chamar de “cinema queer” tem uma história complexa que pode ser 
abordada por diversas frentes. Apesar de ser compreendido, grosso modo, como um 
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Para tanto, tomo por objeto o cinema queer contemporâneo, em espe-
cial sobre parte da produção realizada a partir dos anos 2000: os filmes 
Shortbus e Corpo elétrico. Filmes que não são, necessariamente, musi-
cais, mas que trazem em seu corpo momentos de canção que remexem 
sua lógica estético-narrativa. Filmes que lançam mão de sua dissidência 
para se apresentar ao mundo. Filmes que, apesar de possuírem contex-
tos de produção e recepção bastante diferentes, são objetos cuja escolha 
se justifica na medida em que é possível observar neles aproximações 
estético-narrativas bastante profícuas, não apenas entre os próprios fil-
mes em si, mas da forma como ambos se utilizam do momento musical. 
O objetivo é observar como parte do cinema contemporâneo se utiliza 
da canção e de momentos musicais em seu corpo e como essa utilização 
traz aspectos interessantes ao ser observada de uma perspectiva queer.

cinema voltado a questões lgbt+ e dissidências, é fulcral a compreensão de como 
este cinema se posiciona frente à cultura hegemônica contemporânea, bem como 
modula seu caráter dissidente tanto em termos de conteúdo quanto, principalmen-
te, em termos de forma. Para além de reivindicar perspectivas queer na história do 
cinema como um todo, podemos observar um cinema que se assumiu queer desde 
o primeiro momento. Caso, por exemplo, do New Queer Cinema dos anos 1990. 
Conforme as décadas pós-Stonewall foram consolidando mais espaço para perso-
nagens e questões gays no cinema, houve certa demanda por representações positi-
vas no campo artístico-cultural, estas que acabaram por higienizar esteticamente e 
limitar as possibilidades narrativas em torno desses corpos. É quando outros mo-
vimentos vão contra essa demanda assimilacionista que se erige um cinema franca-
mente marcado por diferença, algo que se intensifica em meados dos anos 1980. No 
campo teórico, um engajamento com uma nascente teoria queer é bastante impor-
tante para o fazer artístico, que se utiliza de epistemes e conceitos pensados na aca-
demia para conceber forma e discurso fílmicos. No campo prático, este cinema se 
erige como uma ferramenta militante dentro de um contexto histórico controverso: 
a crise da aids. O New Queer Cinema – termo cunhado pela crítica americana B. 
Ruby Rich (2013) – serviu como uma forma de mapear a tendência cinematográfica 
que se percebia no cinema norte-americano daquele momento. Contudo, por conta 
de sua influência, ele acaba por englobar um importante movimento dentro de um 
panorama queer mais amplo dentro do cinema, que influencia outras cinematogra-
fias para além dos Estados Unidos e para além dos anos 1990, sendo extremamen-
te importante para compreendermos a ampliação dos debates sobre arte dissidente, 
debates estes que reverberam em produções mais contemporâneas, como os filmes 
do presente corpus.
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Assim, perpassando aspectos da música e da canção em cinema para 
abordar o cinema contemporâneo, trago a questão: se momentos musi-
cais podem ser vistos como forças disruptivas no corpo fílmico e como 
possíveis fontes de potências dissidentes, o que eles têm a fazer no cinema 
queer contemporâneo, sendo este cinema abertamente dissidente? De 
que forma operam os momentos musicais nesses filmes contemporâneos, 
filmes que já tem representados em suas narrativas corpos e questões 
dissidentes? Qual a função, a potência, a razão de ser dos momentos 
musicais no cinema queer contemporâneo? O que eles evocam do ponto 
de vista estético, afetivo, cultural? Quais as possíveis tensões e ambigui-
dades entre os momentos musicais e os momentos não-musicais desses 
filmes?

A presente hipótese visa a demonstrar como o cinema contemporâ-
neo, por mais que traga questões queer de forma aberta, ainda apresenta 
certas ambiguidades, ligadas principalmente à tensão entre os momentos 
não-musicais e os momentos musicais dos filmes, ou os momentos nar-
rativos, mais “representativos”, e os momentos de música, conduzidos 
com mais intensidade por seu aparato estético.

Valho-me de contribuições de teorias que relacionam cinema e música 
(Herzog, 2010; Laing, 2000), de teoria de gênero musical (Dyer, 2002), 
e de teoria queer (Muñoz, 2009). Em termos metodológicos, as análises 
são informadas pela teoria dos afetos, especialmente em Elena Del Río 
(2008) e seu conceito de afetivo-performativo. Assim, os momentos mu-
sicais dos filmes serão observados por sua materialidade, pelos corpos 
visíveis que estendem sua imagem em cena, que promovem gestos, mo-
vimentos, e que, ao performar, são capazes de mobilizar afetos.

O momento musical: afeto, emoção e extravasamento

Ao tomar o corpo como o lugar de onde tudo parte e que por tudo é 
atingido, começo com uma pergunta de Spinoza, incorporada à teoria 
de Elena Del Río (2008, p. 8): “O que pode um corpo fazer?” Creio que 
não seja possível – ou sequer interessante – fazer uma análise da força 
disruptiva de momentos musicais sem tocar no conceito de afeto, espe-
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cialmente como ele é colocado por Del Río. A teórica, que edifica o con-
ceito ao lado do conceito de performance, debruça-se necessariamente 
sobre o corpo como lugar de produção de afetos. Em termos de cinema, 
tanto corpo impresso em quadro – os corpos dos performers – quanto o 
próprio corpo fílmico, o filme como uma materialidade, uma tessitura. 
Temos em Del Río a seguinte definição para afeto:

Afeto se refere amplamente à capacidade do corpo de afetar e ser afetado por 
outros corpos, dessa forma implicando um aumento ou diminuição da capacida-
de de ação do corpo. Afetos precedem, estabelecem as condições e superam uma 
particular expressão de emoção humana (Del Río, 2008, p. 10).3

Nessa perspectiva, que se alinha com a perspectiva de outros teóricos 
do afeto, “afetos são ‘forças corpóreas pré-individuais” (Clough, 2010, 
p. 207 apud Lopes, 2016a, p. 34), ou, nas próprias palavras de Del Río, 
afetos são “poderes do corpo” (2008, p. 8). O corpo tem poder, portan-
to, de afetar e ser afetado; o afeto, que brota desse encontro ou relação, 
é de uma ordem anterior ao sujeito, mobiliza no sujeito a capacidade de 
sentir, de se emocionar. 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.

Se o corpo é o lugar do afeto, que dimensão deste corpo seria capaz de 
produzir esse afeto? É nesse ponto que a teoria de Del Río se enriquece 
com o conceito de performance. A performance, já longamente discu-
tida em termos teóricos (Schechner, 2013), pode ser compreendida, de 
forma ampla, como atos corpóreos, ações articuladas a toda uma exis-
tência social e cultural do corpo. Del Río toma a chave da performance 
interligando-a ao conceito de “afeto”. Se o corpo é o lugar do afeto, é 
a performance do corpo que produz o afeto. Assim, Del Río edifica seu 
conceito de afetivo-performativo:

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 conceitualmente 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 

3 Tradução nossa, como em outras citações de obras estrangeiras.
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pensamentos, ações, deslocamentos, combinações e realinhamentos específicos 
(Del Río, 2008, p. 9).

O afeto coexiste com a performance, pois é justamente esta que dá vazão 
àquele. É a performance o veículo pelo qual os afetos são mobilizados. 
Por isso o afetivo-performativo nos faz sentido. Dá mais substância ao 
momento musical como momento privilegiado a uma performance ca-
paz de promover afetos “outros” em seu público.

O afetivo-performativo em Del Río pode ser facilmente articulado 
com o conceito de momento musical em Amy Herzog (2010). Ao anali-
sar o papel do som e da música no cinema, observando a relação esta-
belecida entre o elemento sonoro e as imagens em movimento, Herzog 
percebe como a música é recorrentemente utilizada como suporte para o 
filme, elemento subordinado à narrativa, implementado como acessório 
para alimentar as emoções encenadas em tela. Em suma, como a música 
é elemento secundário dentro do corpo fílmico. Contudo, a autora busca 
observar exatamente os momentos em que ocorre uma inversão dessa 
lógica, momentos onde o som e a música se tornam forças dominantes, 
responsáveis por conduzir o que se dará no filme, em termos de ima-
gem e encenação. É a partir dessa inversão hierárquica que se cria um 
“momento musical”, momentos em que “os movimentos da imagem, e 
consequentemente a estrutura do tempo e do espaço, são ditados pela 
canção” (Herzog, 2010, p. 7).

Herzog analisa de forma extensa como esses momentos 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, em filmes musicais, as imagens 
e 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 filme muda, permanecendo em um presente suspenso em vez 
de avançar a ação diretamente. Movimentos dentro do quadro não são orien-
tados 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 com-
posicional. O espaço também é completamente reconfigurado em um domínio 
fantástico que abandona a racionalidade linear. Os tipos de espetáculo musical 
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encontrados nesses filmes são marcados por excesso, ruptura, fluidez, e a disso-
lução do contínuo espaço-tempo que ordena a realidade de nossas existências 
cotidianas (Herzog, 2010, p. 6-7).

Quando Herzog cunha o seu momento musical, ela enfatiza as capaci-
dades que este tem de propor coisas novas e diferentes que escapem à 
economia narrativa. Ela observa, justamente, as potencialidades e sig-
nificados que este momento tem dentro de um fluxo narrativo e, prin-
cipalmente, o que ele pode fazer de específico, em que medida pode ir 
além, pode distender, provocar ou desviar a narrativa. A autora observa 
os momentos musicais, principalmente, à luz de seu aparato estético. 
Porém, segundo ela, os aspectos imagético-sonoros per se, que são ge-
ralmente construídos para gerar prazer no espectador, só interessam na 
medida em que podem mobilizar afetos que alcem o momento musical 
para outra dimensão do filme. É nesse sentido que momentos musicais 
podem ser compreendidos como uma ruptura – não por romperem a 
narrativa, mas por colocá-la em um presente suspenso e extremamente 
mobilizado por outras formas de ver, ouvir e sentir; outras formas de 
afeto, por fim. Apesar de não aprofundar tanto na especificidade queer, 
a teórica sinaliza que a grande potência afetiva dos momentos musicais 
se apoia exatamente em sua capacidade de criar “escapes”, criar coisas 
novas que “fujam” do conhecido, criar a “diversidade”. “A ruptura ou 
a descontinuidade só se torna significativa quando resulta em um ato de 
criação, quando desencadeia uma nova linha de fuga longe dos estratos 
do mesmo” (Herzog, 2010, p. 37, grifo nosso).

Herzog contribui de forma específica, ao aproximar o momento musi-
cal da chave “corpórea”, ou da chave dos afetos mobilizados pelo corpo. 
Nesse sentido, podemos encontrar uma contribuição importante também 
em Heather Laing (2000). Por um caminho similar ao de Herzog, Laing 
observa os momentos musicais do gênero musical, especificamente, ten-
do como foco a potência desses momentos de surgirem como um ápice 
de emoção. A autora analisa a canção, em especial a canção dentro do 
filme musical, questionando-se como esses filmes, com o uso exacerbado 
do ato de cantar, conseguem abalar e/ou multiplicar o efeito afetivo da 
música em cinema. Nesse caminho, ela chega à conclusão do que leva o 
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momento musical a irromper dentro da narrativa, ao analisar o número 
musical integrado.4

O número integrado surge em um ponto no musical quando a necessidade de 
expressão emocional alcançou um ponto particularmente alto. Frequentemen-
te essa é uma expressão de sentimento que não pode mais ser contida pela(s) 
personagem(s), ou é uma emoção que precisa ser reconhecida e compartilhada 
para que a narrativa prossiga. Este também é o ponto no qual os filmes tendem 
a tomar os maiores caminhos para colapsar a sensação de distância entre o 
performer e o público do filme, e onde níveis de energia e intensidade estão em 
seu extremo máximo (Laing, 2000, p. 7).

Eis a descrição do chamado Burst into Singing, do “irromper em can-
ção”, da canção que eclode do suprassumo de um corpo que precisa se 
expressar, afetiva e sentimentalmente. Ao entendermos o momento mu-
sical como disruptivo, é interessante observar o que o propicia, o que o 
origina, e então perceber que sua raiz vem de uma demanda sentimental 
manifestada no corpo de um personagem, nos anseios de um persona-
gem. Portanto, o que provoca a ruptura é justamente o desejo corpóreo 
por libertação, por escape para uma outra lógica física e sentimental, 
onde é possível expor desejos e sentimentos profundos através do canto, 
da dança, de todo um investimento desse corpo que agora pode transmi-
tir para a superfície da pele uma série de sentimentos reprimidos, dan-
do-lhes vazão de forma extremada, superlativa. É interessante perceber 
que esses sentimentos sejam oriundos da própria narrativa, mas que ao 
mesmo tempo a ultrapassem, na medida em que quebram e reconfiguram 
a sua dinâmica. Esse potencial de liberação de sentimentos enriquece a 
potência disruptiva do momento musical e, principalmente, o seu en-
tendimento como um locus onde investimentos queer podem ser feitos. 

4 O número integrado, conceito que vem da teoria do gênero musical, refere-se, gros-
so modo, ao número musical que é construído de forma a integrar a narrativa fíl-
mica, sendo parte inerente à trama e central para sua compreensão. Diferentemente 
de um número musical que entrecorta a narrativa e se relaciona de forma mais in-
direta com ela, o número integrado se inicia em contiguidade ao texto narrativo, de 
forma a borrar as diferenças entre o momento musical e o momento não-musical. 
Análises mais densas sobre número integrado e não-integrado podem ser vistas em 
Laing (2000) e outros textos teóricos sobre gênero musical (Cohan, 2002, Marshall; 
Stilwell, 2000).
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Como se irromper a realidade a partir da liberação de um corpo – e um 
desejo – reprimido, fosse uma metáfora para a “saída do armário”, uma 
saída que conduziria esse corpo a um lugar melhor, idealizado, onde ele 
seria livre para cantar, dançar e desejar sem medos ou contradições. Nas 
palavras de Laing (2000, p. 11): “Isso reforça a impressão do persona-
gem como uma fonte extraordinária de intensidade, emoção e excesso. 
Mais do que simplesmente subverter a ordem narrativa usual, sua auto 
expressão parece quase permitir que eles escapem do texto que ocupam”.

O que é particularmente impressionante sobre esse tipo de número é a forma 
como o personagem parece ser o lugar verdadeiro da produção da música. Esta 
existe na narrativa porque eles escolheram usá-la como um meio de auto expres-
são, e eles geralmente são sua única fonte diegética (Laing, 2000, p. 7).

O corpo como única fonte diegética para a música. Esta é uma sentença 
potente, que reitera o lugar do corpo como produtor de afeto. Esse corpo, 
que anseia pela canção, desvia o fluxo narrativo, distende-se em encena-
ções capazes de provocar coisas novas, potencialmente mais intensas e 
apelativas aos corpos de seus espectadores. É por meio desse corpo que 
filmes com momentos musicais parecem oscilar entre momentos mais 
contidos e momentos de superexpansão – entre imagens que contêm as 
“energias libidinais dos personagens ao nível de uma insuportável arregi-
mentação corporal e imagens que liberam essas energias de maneira que 
excedem qualquer objetivo exceto a expressão vital de sua própria força 
afetiva” (Del Río, 2008, p. 29). Se é esse corpo que permite a transição de 
uma realidade tangível e contida a uma realidade espetacular, excessiva 
e potencialmente mais afetiva, é também esse corpo que pode introdu-
zir borrões, dobras, distensões, rasgos. Sumariamente, é esse corpo que 
pode produzir potências dissidentes.

Utopia e sensibilidades dissidentes

Ao abordarmos momentos musicais em cinema como formas de afeto 
que conduzem a um extravasamento do corpo para modos outros de ser 
e agir, podemos observar essas características em termos de uma possível 
utopia? Temos em Richard Dyer, em seu texto Entertainment and Utopia 
(2002), um interessante ponto nesse sentido.
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Um dos textos mais canônicos sobre o filme musical, teoriza sobre o 
que seria a utopia promovida no entretenimento. O autor observa como 
filmes musicais modulam, principalmente a partir de sua construção es-
tética, uma sensibilidade utópica capaz de afetar seus espectadores. Uma 
utopia que operaria no nível da sensação, ou seja, a ser sentida de forma 
emocional, como algo que atravessa o corpo. “A utopia está presente nos 
sentimentos incorporados” (Dyer, 2002, p. 20). O autor explana sobre 
essa utopia a partir do que caracteriza como “categorias da sensibili-
dade”: energia, abundância, intensidade, transparência e comunidade. 
Energia iguala trabalho a dança, representando vigor e potência como 
algo fluído e natural no ato da performance; abundância se liga ao pra-
zer material, ao senso de igual distribuição de riquezas; intensidade se 
liga à ideia de excitação, alegria, emoções superlativas; transparência à 
ideia de sinceridade e espontaneidade; comunidade à união de todos, 
coletividade, comunhão. No filme musical, essas categorias operariam 
juntas para construir o senso de utopia, conectando-se ao espectador, 
tocando-o em suas experiências e anseios pessoais.

Entretenimento oferece a imagem de “algo melhor” para se escapar, ou algo que 
ansiamos profundamente, algo que nossa vida diária não pode oferecer. Alter-
nativas, esperanças, desejos – esses são o material da utopia, o senso de que as 
coisas poderiam ser melhores, de que algo diferente do que é pode ser imaginado 
e talvez realizado (Dyer, 2002, p. 20).

Apesar de Dyer se debruçar, de forma específica, em filmes musicais 
hollywoodianos, é possível observar como momentos musicais, de forma 
mais ampla, lançam mão das categorias cunhadas pelo autor. Categorias 
essas que também se relacionam com as teorias de Herzog e Del Río, 
na medida em que tratam da qualidade estética, afetiva e sensorial dos 
filmes. E tanto é interessante perceber como essas categorias se articulam 
à ideia de utopia, como esta ideia pode também contribuir com a obser-
vação de momentos musicais no cinema contemporâneo. 

Entretanto, quando Dyer noz diz que musicais hollywoodianos são 
utópicos, trata-se de uma utopia com certos limites. Para além de a 
utopia ser equalizada ao entretenimento – o entretenimento é construí-
do por meio de uma sensibilização utópica nos filmes musicais –, ela 
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também seria uma utopia de resolução de conflitos representados por 
meio dos personagens dos filmes, que são, majoritariamente, pessoas 
brancas e heterossexuais em torno de valores burgueses. Assim, do jeito 
que está teorizada, essa utopia não nos informa muito sobre sensibi-
lidades desviantes e queer. Ou em que medida filmes musicais podem 
performar uma “utopia dissidente”. Portanto, se quisermos descrever 
essas possibilidades “outras” em termos de utopia, precisamos partir 
para teorias capazes de ampliar e “queerificar” o conceito. Teorias que 
nos expliquem como

o poder de ansiar por um lugar melhor, frequentemente expressado em canção 
e/ou dança inseridos em um contexto uniformemente benéfico, uma versão ape-
lativa do mundo natural, pode ajudar a explicar a importância do musical para 
minorias que são marginalizadas em sua experiência social (McKinnon, 2000, 
p. 40).

Dessa forma, pode ser interessante evocar José Muñoz (2009), que reúne 
os conceitos “queer” e “utopia”, sugerindo a própria existência queer 
enquanto uma utopia, uma realidade melhor e ainda não alcançada:

O queer não está aqui ainda. O queer é um ideal. Em outras palavras, nós ainda 
não somos queer. Talvez nunca tenhamos tocado o queer, mas nós podemos sen-
ti-lo como a calorosa iluminação de um horizonte imbuído de potencialidade. 
[...] O queer é aquela coisa que nos faz sentir que este mundo não é suficien-
te, que, de fato, algo está faltando. Muitas vezes nós podemos vislumbrar os 
mundos propostos e prometidos pelo queer no domínio da estética. A estética, 
especialmente a estética queer, frequentemente contém planos e esquemas de um 
futuro por vir (Muñoz, 2009, p. 1).

Há aqui, mais uma vez, um ponto que nos gera interesse: o vislumbre 
da utopia no domínio da estética. A estética, entendida como produção 
artística, e seu poder de gerar sensações utópicas. É nesse ponto que 
Muñoz, de forma profícua, pode ser colocado ao lado de Dyer, bem como 
das teorias sobre afeto e momentos musicais. Em que medidas momentos 
musicais, ao promoverem formas outras de afeto e engajamento, podem 
mobilizar, também, uma possível utopia? Essa inquietação, incorporada 
na questão central deste texto, faz-se presente nas análises que seguem.



dossiê ›som e música no audiovisual‹

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 1, jan.–jun. 2020 · ppgm-ufrj

218

O momento musical no cinema queer contemporâneo

Teorias que abordam o momento musical em cinema recaem bastante so-
bre o gênero musical, como os supracitados textos de Dyer e Laing. Em 
termos de leituras queer deste gênero, temos uma fortuna teórica bastan-
te profícua, como exemplo em Brett Farmer, Alexander Doty e Matthew 
Tinkcom, autores que buscam reivindicar marcas dissidentes no musical 
hollywoodiano, tendo por base sua equipe criativa (Tinkcom, 2002), sua 
espectatorialidade (Farmer, 2000) e, principalmente, seu caráter estético 
(Doty, 1993; 2000; Farmer, 2000; Tinkcom, 2002). Contudo, algo mar-
cante nesses textos é o privilégio dado ao momento musical como locus 
das potências dissidentes que são atribuídas ao gênero. Nesse sentido, 
ao observarmos aqui o cinema queer contemporâneo, deslocamos esse 
interesse sobre o possível caráter dissidente de momentos musicais para 
um cinema que, em si, já é dissidente.

Uma dentre tantas características marcantes do cinema queer é sua 
qualidade intertextual, ou como ele cria pastiches que aglutinam diver-
sas referências da cultura, dando a essas referências novos significados, 
tecendo comentários e releituras sobre outros produtos artístico-cultu-
rais e sobre a cultura hegemônica como um todo. Não apenas o gênero 
musical, mas outros gêneros de cinema são apropriados e relidos pelo 
cinema queer, em viés desconstrutivo e crítico. Tal característica é mar-
cante em filmes do final do século xx – quando surge o New Queer 
Cinema – e se estende ao cinema queer contemporâneo e aos filmes aqui 
analisados, filmes que se utilizam de momentos musicais em seu corpo.

Contudo, talvez o que diferencie um cinema queer mais atual – dos 
anos 2000 para cá – de um cinema queer anterior, sejam as motivações 
causadas pelos contextos históricos, bem como a maneira de articular 
forma e discurso. Os anos 1990, ainda permeados pela crise da AIDS, 
viram no ascendente cinema queer daquela década um cinema edificado 
em discurso crítico que apontava diretamente para problemas e inade-
quações sociais e culturais responsáveis por opressão e violência sobre 
vidas e corpos dissidentes. Corpos e vidas que, literalmente, estavam 
morrendo em massa. Porém, quando nos deslocamos para os anos 2000, 
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temos não apenas uma mudança de contexto, como também percebemos 
as mudanças conseguintes em torno de cinemas que tratam de questões 
queer. Se personagens e questões gays e lgbts passaram a ser mais “acei-
tos” e veicular na mídia massiva de forma mais ampla, essa conquista 
não foi satisfatória para parte do movimento, que percebeu a diluição 
política e afetiva dessa assimilação. Por isso, pelas demandas não apenas 
de representação de corpos e identidades mais variadas, mas também de 
outras formas de se fazer cinema e audiovisual, que artistas e teóricos 
pensam sobre outros procedimentos ao fazer artístico queer, possivel-
mente mais baseados no afeto do que no discurso sociocultural do cine-
ma queer nos anos 1990. Como colocam Sarmet e Baltar:

Se por um lado alguns poderiam argumentar, com certa razão, que estamos dian-
te de uma reificação das identidades queer, tornadas commodities a partir do 
entendimento por parte de empresas produtoras, canais de televisão e VoD que 
o pink money/queer dolar pode ser muito lucrativo, por outro devemos atentar 
para uma demanda por políticas de representação que não buscam mais a in-
clusão a qualquer custo: queremos personagens lgbt na tv e no cinema, mas 
sem recorrerem a estereótipos de gênero e sexualidade e em uma pluralidade de 
corpos e narrativas. É desse novo gesto político que veremos, a partir dos anos 
2010, um renascimento de narrativas queer dedicadas aos prazeres, aos corpos 
e às sensibilidades (Sarmet; Baltar, 2016, p. 52-53).

Os corpos, os prazeres, as sensibilidades. Todos esses termos podem ser 
conjugados a um termo específico: afeto. Ou seja, filmes queer contem-
porâneos apostam em uma construção estético-narrativa que prioriza o 
afeto como seu mote político e estético. O falar, no sentido de verbalizar 
a crítica à cultura hegemônica, já não basta; tampouco basta apenas 
falar sobre os corpos e identidades dissidentes. O mostrar, pôr em cena, 
é o que configura a especificidade dessa pedagogia contemporânea. Essa 
“virada de pedagogias” é bastante interessante para percebermos as di-
nâmicas estético-narrativas do cinema queer conforme os anos. Se no 
cinema queer dos anos 1990 predominava uma potência das questões 
sociais e culturais das identidades e corpos dissidentes, no cinema queer 
contemporâneo esse predomínio se volta, de forma mais intensa, aos 
corpos visíveis e sua potência afetiva. Diante disso, é possível recuperar a 
questão do afetivo-performativo em Elena Del Río, já que o cinema queer 
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contemporâneo se galga em um fazer estético-narrativo que privilegia o 
corpo, a visualidade, a sensação. Assim, ao analisarmos momentos mu-
sicais através dessa lente conceitual, podemos observar a “faculdade do 
cinema de encenar e mobilizar corpos com corpos” (Baltar, 2016, p. 6).

É nesse contexto que se erigem os filmes Shortbus e Corpo elétrico. O 
primeiro, um filme estadunidense de 2005 dirigido por John Cameron 
Mitchell. O segundo, um filme brasileiro mais recente, de 2017, dirigido 
por Marcelo Caetano. Apesar de serem filmes de contextos diferentes, 
ambos carregam similaridades e questões muito interessantes a se ob-
servar do ponto de vista de seus momentos musicais e dos afetos que 
propõem.

Shortbus situa sua trama em uma Nova York pós-11 de setembro, 
conjuntura traumática em que corpos, dos mais diversos, canalizam suas 
energias em momentos de encontro, trocas de afeto e sexo em um clube 
da cidade. Talvez este clube, chamado Shortbus, seja o maior protagonis-
ta do filme, pois é ele que reúne e dá potência aos corpos e vidas que nele 
adentram. É esse tempo-espaço que liga as histórias de Sofia (Sook-Yin 
Lee), do casal James e Jamie (Paul Dawson e PJ Boy), e Severin (Lindsay 
Beamish), os quatro personagens que têm suas tramas privilegiadas na 
estrutura multiplot do filme. Sofia, uma sexóloga que nunca teve um 
orgasmo. James, um depressivo e suicida ex-garoto de programa que faz 
um filme para compilar os registros caseiros com seu namorado, Jamie. 
Severin, uma dominatrix que tira fotos de pessoas e situações nas ruas, 
como sua forma de arte.

Uma estrutura fragmentada também pode ser vista em Corpo elétrico. 
Apesar de privilegiar a narrativa de seu protagonista, Elias (Kelner 
Macêdo), um nordestino que trabalha em uma confecção de roupas na 
capital paulista, a narrativa não é conduzida de modo “tradicional”, mo-
vida por convenções de causa e efeito, mas sim de forma extremamente 
entrecortada, atravessada por outras narrativas, outros corpos.

Uma grande semelhança entre os dois filmes é a forma como colocam 
os personagens – os corpos – para se encontrarem, e como o encontro, a 
festa, são norteadores desses afetos “outros”, desses afetos queer (Lopes, 
2016b). Esses encontros, nos dois filmes, traduzem-se principalmente de 
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duas formas: por meio do sexo e por meio da música. Ambas as formas 
podem ser analisadas sob uma perspectiva dissidente. Debruço-me nessa 
segunda.

Observemos Shortbus. Há uma porção de corpos “estranhos” no fil-
me, especialmente nas sequências em que vemos o clube Shortbus de 
dentro. Corpos que, apesar de serem coadjuvantes e, muitas vezes, pano 
de fundo aos dramas dos protagonistas, são corpos que estão lá. Corpos 
afeminados, corpos de gêneros não mapeáveis, corpos idosos. Como 
personagem, um exemplar é Justin Bond.5 Uma figura extremamente 
andrógina, bastante maquiada, de voz grave, cujo gênero e sexualidade 
não se podem afirmar ao certo. Justin aparece em alguns momentos do 
filme, como hostess do clube, como aquela que apresenta o lugar e con-
duz os corpos para dentro – e para o sexo. Um “arauto” que apresenta 
caminhos novos para os que entram, que apresenta o espaço de sexo 
aos outros, sem ter, contudo, seu corpo integrado a esse. É curioso que 
seja justamente esse corpo que conduza o momento musical do filme, a 
canção “In the end”.

Podemos dizer que Justin é o “arauto” da utopia neste momento 
musical, conforme veremos, apesar da ambiguidade dessa utopia. A se-
quência se inicia após um apagão tomar a cidade – apagão que reflete o 
estado emocional dos protagonistas do filme – e vemos as pessoas do clu-
be acenderem velas para iluminar o espaço e sua dissidente comunhão. 
Os primeiros acordes se dão em um plano aproximado que registra duas 
mãos, de unhas mal pintadas, anéis e pulseiras, segurando uma vela 
cada uma. Várias velas ao redor da imagem, que nos revela um curioso 
simbolismo religioso. Eis que o rosto de Justin domina o quadro. Sua 
cabeça adornada, seu brinco comprido cheio de pedrinhas, a pinta sobre 
seus lábios que nos revelam um delicado sorriso. A imagem se dissolve, e 
vemos Sofia adentrando o espaço do clube. Ela olha ao redor. Os corpos 
reunidos em torno de Justin. O quadro caminha um pouco e revela Rob 
(Raphael Barker), namorado de Sofia na narrativa, e Severin. Justin no-
vamente nos atrai com sua imagem e começa a cantar. Seu corpo está ao 

5 O performer possui o mesmo nome.
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centro de um grupo de pessoas, que são atraídas por seu canto. Vemos 
pessoas tocando instrumentos. Mais planos dos protagonistas no espa-
ço – Sofia, encostada em uma parede; Severin em uma poltrona; James e 
Jamie chegando no lugar. Cada um com suas questões narrativas a serem 
resolvidas. Voltamos ao corpo cantante de Justin. À medida em que sua 
canção avança, planos intercalados nos exibem os personagens da tra-
ma, bem como “soluções” para as questões em aberto que a narrativa 
lhes impunha. Sofia é abordada por um casal heterossexual sexualmente 
interessado nela. Ceth e Caleb, o stalker, observam James e Jamie a se 
beijarem; logo eles próprios acabam formando um novo casal. Todos 
esses planos que “solucionam” a narrativa se revezam com planos de 
Justin a cantar.

A canção de Justin tem uma clara função narrativa: solucionar os con-
flitos dos personagens de forma utópica. Conforme sua voz entoa essas 
palavras, vemos James e Jamie em uma calorosa reconciliação represen-
tada por beijos e um preliminar sexo. Vemos Ceth e Caleb, os persona-
gens que “sobraram” na narrativa, formando um casal entre si. Vemos 
Sofia iniciando um sexo a três que a levará, no fim do momento musical, 
a seu merecido primeiro orgasmo. Em suma, todos os personagens que 
conduzem a narrativa encontram seu fim dentro do momento musical. A 
canção de Justin serve de utopia a esses personagens e à narrativa.

Mas e quando saímos da questão narrativa e observamos o momento 
musical à luz de sua estética per se? É nesse sentido que a utopia da can-
ção de Justin é ambígua, na medida em que agora se volta para a própria 
personagem, conforme seu corpo e sua performance são conferidos de 
uma intensa força centrípeta que rege o momento musical. Se, do ponto 
de vista narrativo, o papel de “arauto” de Justin revela uma utopia aos 
personagens principais, do ponto de vista estético, é esse mesmo papel 
que centraliza Justin e faz de seu corpo uma potência dissidente que 
sinaliza uma utopia por meio da performance.

Justin entoa os versos. “Todos nós carregamos as cicatrizes... todos 
nós fingimos uma risada... Todos nós choramos no escuro... Somos in-
terrompidos antes de começar...”6 Suas palavras parecem evocar, junto 
6 “We all bear the scars / Yeah, we all feign a laugh / We all cry in the dark / Get cut 
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aos seus gestos, uma certa história compartilhada, uma narrativa de 
opressão que, pela via do afeto, é incorporada e feita presente nos cor-
pos afetados em torno da canção. “Você percebe que todos estão es-
perando... por uma queda... por uma falha... pelo fim”.7 A atmosfera, 
melancólica, mas carregada de afetuosidade e companheirismo entre os 
presentes, intensifica-se conforme a canção avança. “E há um passado 
manchado de lágrimas. Você poderia falar para acalmar meus medos? 
Você poderia me puxar de lado? Apenas para reconhecer que eu ten-
tei? Conforme começar seu último suspiro... Abrigue-o contentemente. 
Porque todos nós chegamos a isso. O fim.”8 Vemos corpos próximos a 
Justin. Uma figura masculina ao lado de outra figura, vestida em terno e 
gravata, um outro corpo de gênero não-conforme. Ouvimos uma mar-
cha, que se aproxima. O tom melancólico da música começa a dar lugar 
a algo novo. Justin, em close, abre a boca em um sorriso. Levanta-se, e 
perpassa a multidão de corpos no salão, em um plano aberto. Os corpos 
da multidão celebram, algo que podemos ver em planos abertos e closes 
em alguns rostos. A banda entra no salão, tocando seus instrumentos. Os 
corpos dançam, riem, tocam-se, beijam-se. Corpos seminus, adornados, 
maquiados, negros, de gêneros não-conformes, em planos mais abertos 
e mais fechados. Justin canta, e a escala do quadro se aproxima ainda 
mais de seu rosto, revelando sua expressão, seus olhos arregalados, sua 
boca bem aberta. E eis que o verso final, em sua mensagem melancólica, 
transforma-se em algo positivo. “Todos nós chegamos ao fim”.9 Diante 
de risadas, gritaria, bebedeira, dança e sexo, a multidão dissidente re-
pete o verso. “Chegar ao fim” era agora uma potência. Uma potência 
dissidente. Uma perspectiva outra para o fracasso que, do ponto de vista 
da cultura hegemônica, era esperado para aqueles corpos (Halberstam, 
2011). O fracasso, colocado em canção e entoado como forma de po-
sicionamento e orgulho, demarca agora uma forma de ser no mundo, 

off before we start”.
7 “You realize they’re all waiting / For a fall, for a flaw, for the end”.
8 “And there’s a past stained with tears / Could you talk to quiet my fears / Could 

you pull me aside / Just to acknowledge that I’ve tried / As your last breath begins / 
Contently take it in / Cause we all get it in / The end”.

9 “We all get in the end!”.
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uma forma de resistência, um poder baseado no encontro dos corpos e 
em sua potência de estar junto, de afetar. Justin e sua multidão queer nos 
mostram que, diante dos tropeços, falhas, prazeres e risadas, todos nós 
chegamos ao fim. Mais toques, mais beijos, mais sexo. Eis que o sexo 
a três de Sofia chama a atenção de todos no espaço, que se viram para 
olhar. Justin, ainda a celebrar, com seus dois braços erguidos e seu corpo 
centralizado, conclama os corpos que estão em multidão cantando. Um 
último close, no rosto de Sofia, em cores saturadas, gemendo de prazer. 
Assim termina o momento musical, encerrando a melancólica, mas po-
tente, canção In the end, composta para o filme.

O corpo de Justin executa uma performance, um evento afetivo-per-
formativo, que existe em si só e não encontra par no resto do filme. Um 
corpo que aparecera como coadjuvante e tivera seus impulsos sexuais 
interrompidos anteriormente na narrativa, finalmente se torna agente de 
potências dissidentes que escapam a esta narrativa. Promovem uma sen-
sibilização para além da trama, uma que brota dos afetos de seu corpo e 
dos corpos que celebram juntos, que vivem um “aqui agora” de imenso 
prazer,que traduzem esse prazer em imagens e sons e que, ao fazê-lo, re-
mexem, ao menos do ponto de vista afetivo, a primazia da narrativa em 
si. A canção conduzida por Justin não apenas congrega corpos em um 
momento de celebração, mas também evoca uma história. Uma narra-
tiva compartilhada por aquelas pessoas. Uma gama de afetos comparti-
lhados por aqueles corpos dissidentes, afetos estes que se fazem presentes 
nas performances e são atribuídos de um outro valor, uma nova potência 
que se erige do estar junto, do cantar junto, da comunhão dissidente.

Algo muito parecido pode ser visto nos singelos momentos musicais 
de Corpo elétrico. Ao analisar o filme, Jocimar Dias Júnior nos diz:

apesar da centralidade de Elias (até como observador que contempla a torrente 
que o carrega, tal qual em seu sonho), o filme se esquiva constantemente de 
uma lógica causal, a favor de uma pulverização dos acontecimentos e do pro-
tagonismo de Elias frente aos demais personagens que vão e vêm. Este relativo 
“apagamento” do protagonista [...] está longe de ser uma falha narrativa: ele é 
fruto de uma sensação estética que resulta, propositalmente, da própria estrutu-
ra desierarquizante do roteiro, uma colcha de retalhos (patchwork) que se quer 
rarefeita por estar em consonância com o gesto geral do filme – a saber, fazer 
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brotar de uma fraternidade generalizada novas formas de vida, uma multidão de 
Bartlebys. Neste sentido, Elias definitivamente não é o único Bartleby desta his-
tória, talvez nem mesmo o principal. Ele é apenas um deles (Dias Júnior, 2018).

Se podemos dizer que o texto narrativo e as atitudes do protagonista 
Elias perturbam a cultura hegemônica na diegese e criticam esta mesma 
cultura do lado de cá, não podemos dizer que o mesmo pode ser dito 
de seu corpo. De sua imagem, de sua performance. Um corpo eviden-
temente masculino, que, por mais que se entregue a sexos desviantes, 
não carrega em si próprio marcas intrinsecamente ruidosas à cultura 
hegemônica contemporânea. Um corpo com pouca afeminação, bastante 
conforme com o gênero masculino, que raríssimas vezes mobiliza ges-
tualidades “estranhas”.

Porém, há uma interessante característica no protagonista de Corpo 
elétrico, que remete ligeiramente ao excerto acima: Elias se apaga diante 
de outros personagens. Em termos de corpos e gestualidades “estra-
nhas”, ele se apaga intensamente, dando espaço para performances e po-
tências dissidentes muito mais evidentes e interessantes. Creio que o que 
torna o filme um filme queer, de fato, seja essa distribuição das imagens 
e sons de forma que, em muitos momentos, desprivilegia o arco narrativo 
de Elias e privilegia encenações desses corpos “outros”. Corpos que, di-
ferentemente de Elias, são, em sua maioria, negros, bastante afeminados 
e/ou travestidos, corpos que portam uma performance e gestualidade 
extremamente ruidosas. E são esses corpos, justamente, que dominam a 
cena nos momentos musicais do filme.

Tomemos o momento musical performado no banheiro de uma boate. 
Vemos os personagens de Wellington (Lucas Andrade) e Simplesmente 
(Linn da Quebrada) em plano médio. Os dois diante do grande espelho 
do banheiro, cujo reflexo nos revela o corpo de Elias logo atrás. Simples-
mente está sentada sobre a pia, enquanto Wellington se apoia pelos coto-
velos, em uma pose que empina suas costas e as exibe para nós de forma 
privilegiada. Elias adentra o quadro e se interpõe entre os dois corpos à 
pia. Simplesmente então dá início a sua canção, cantada a capela (um dos 
maiores sucessos musicais de Linn da Quebrada). O quadro privilegia o 
rosto de Simplesmente, conforme seu canto aumenta. Seu rosto, ao lado 
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esquerdo do quadro, se alinha virtualmente ao rosto de Elias, que, agora, 
só vemos a partir do reflexo do espelho. O reflexo revela a tensão entre 
os corpos de Elias e Simplesmente. Ela o toca com os dedos, de forma 
provocativa. O quadro se abre, revela-nos mais dessa interação corpó-
rea, que agora conta com o corpo de Wellington, que rebola sutilmente 
ao som da voz de Simplesmente. Ele observa no espelho a interação entre 
os corpos de Simplesmente e Elias. Simplesmente atravessa o quadro, 
passa por Wellington e chega ao canto direito, encosta-se na parede e 
entoa o refrão de sua canção. Ela se afasta gradativamente, e conduz 
seus movimentos para a saída do banheiro, ao fundo direito do quadro. 
É seguida por Wellington, que interage pelo olhar com o corpo fora do 
quadro de Elias, do qual só vemos o reflexo. Elias, então, entra em qua-
dro e segue as duas a sair do banheiro. Os três corpos passam por um 
quarto corpo: um homem encostado na parede, que logo anteriormente 
beijava um outro rapaz ali. Todos, cada um a seu modo, interagem com 
ele. Wellington se esfrega ligeiramente ao volume da calça do homem. 
Elias troca olhares com ele. Simplesmente nos dá os últimos versos e o 
momento musical acaba.

Aqui, no espaço fechado de um banheiro masculino, os corpos não 
apenas performam gestos extremamente afeminados em canção, como 
fazem comentários ácidos sobre masculinidade e sexualidade dentro des-
se espaço, principalmente por meio da interação sensualizada dos corpos 
e por meio da letra da canção, que carrega versos como “Não adianta pe-
dir que eu não vou te chupar escondida no banheiro” e “Feminina tu não 
come? Quem disse que linda assim vou querer dar meu cu pra homem?”. 
Letra, gestos e imagens imbuídos de um posicionamento crítico diante 
da tensão entre corpos masculinos e corpos afeminados, bem como a 
questão dos espaços ocupados por esses corpos. Neste caso, o espaço 
físico do banheiro masculino e o contraste entre as dinâmicas desses 
corpos dentro e fora deste espaço. Uma letra impositiva que dá conta de 
macular a dinâmica do banheiro masculino, bem como a própria mascu-
linidade em si. Nesse contexto, é importante observar a inserção cultural 
da canção e, principalmente, de sua performer, Linn da Quebrada. Uma 
artista trans, preta e periférica, cujo trabalho é marcadamente pautado 
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por críticas à cultura heterossexual e hegemônica, bem como por uma 
resistência artística às opressões sofridas por identidades e corpos como 
o seu. Ao imprimir sua imagem em cena como a personagem Simples-
mente, Linn da Quebrada empresta à sequência e ao filme sua potência 
no cenário artístico dissidente contemporâneo.

Mais um momento musical interessante. A canção “Marrom Bom-
bom”, cantada no ônibus pelo grupo de amigos trabalhadores. Nova-
mente, uma canção conhecida é trazida ao filme e tem sua inserção cul-
tural reatualizada. Ela se inicia quando, após uma festa regada a dança e 
embriaguez, o grupo de amigos que trabalha na confecção toma o espaço 
do ônibus – no qual provavelmente estão se deslocando para casa – como 
um espaço de encontro e festa. Todos cantam o pagode da banda Os Mo-
renos. “Tem magia nossa cor... Nossa cor marrom... Marrom bombom, 
marrom bombom... Nossa cor marrom”. Canção que evoca toda uma 
questão de raça e classe, esta que é extremamente patente nos corpos 
que aqui cantam e dançam. Um plano fechado revela Elias sentado ao 
lado de um colega de trabalho, que canta a música. Outro plano fechado, 
em que outros dois cantam a música, animadamente. O plano seguinte 
mostra Carla (Ana Flavia Cavalcanti), mulher negra, cantando a canção, 
conforme o corpo de Wellington corta o quadro em dança. Logo depois 
vemos Wellington pedindo emprestado ao colega Anderson (Henrique 
Zanoni), centralizado em quadro, o seu short. Os planos seguintes mos-
tram a animação dos cantores, Elias caindo de bêbado e Wellington ves-
tindo o short. Em plano próximo a seu corpo, vemos como ele estica o 
short azul até seu ombro esquerdo, convertendo a peça de roupa em um 
vestido. O quadro seguinte, o mais emblemático desse momento musical, 
centraliza o corpo de Wellington a dançar conforme o ritmo da canção, 
ostentando o short-vestido, em um quadro aberto que nos mostra a in-
teração dos corpos de seus colegas com seu dançante corpo “estranho”. 
Ele gira, samba, rebola, movimenta os braços, anda para frente e para 
trás do quadro, afeta e é afetado pelos corpos ao seu redor. Sobre esse 
momento, tomo de empréstimo as observações de Dias Júnior:

Wellington, num gesto inusitado e espontâneo, pede emprestado a bermuda que 
Anderson está usando; ele a veste e, num instante, a peça de roupa se transfor-
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ma em um vestido azul no corpo do rapaz, que se põe a sambar. Aqui, há um 
procedimento caro ao musical, que é o uso da bricolagem, ou seja, nos termos 
de Jane Feuer, “a criação do efeito de um realismo espontâneo alcançado através 
da simulação, dos objetos que estão à mão” (Feuer, 2002, p. 33). Mas há, além 
disso, uma queerificação, mesmo que momentânea, tanto daquele elemento co-
dificado como “masculino” (no caso, o uniforme do Fortaleza Futebol Clube), 
quanto daquela música que, no fim das contas, versa sobre um amor romântico 
heterossexual, mas que aqui se torna a trilha sonora do momento de celebração 
da negritude queer de Wellington, e a resistência passiva àquele que antes o 
ameaçara (Dias Júnior, 2018).

Dias Júnior relembra a sequência anterior a esse momento musical, em 
que Wellington e Anderson – de quem ele toma o short emprestado – 
quase tiveram uma briga de braço, motivada pela embriaguez. A per-
formance dançante de Wellington, que quebra a tensão dos momentos 
precedentes, possui algumas camadas. Primeiro, “queerifica” a peça de 
roupa masculina do colega, como observado no excerto acima. Segundo, 
“queerifica” a canção cantada, “Marrom Bombom”, o que amplia a sig-
nificação cultural desta. A canção, que já traz imbuída uma autoafirma-
ção da identidade negra, em um sentido de resistência social – algo que 
também é mobilizado pelo gênero “pagode”, do qual a canção faz parte 
– traz também questões de classe que se fazem presentes nos corpos dos 
trabalhadores que cantam em cena. É interessante quando percebermos 
a utilização da canção no momento musical, uma vez que observamos 
uma certa história compartilhada que ela pode evocar, uma história de 
orgulho e resistência que se traduz em afeto nos corpos que performam. 
Uma história que, dentro da sequência, reatualiza esse potencial afetivo 
e é atribuída de novas roupagens, na medida em que Wellington celebra 
seu corpo negro, afeminado e dissidente. A canção ganha um caráter 
especificamente queer que potencializa as questões culturais já presen-
tes nesta. São corpos pobres e negros a cantar e dançar; mas, mais que 
isso, corpos afeminados, com gêneros não-conformes, encarnados no 
personagem de Wellington. Um corpo que exibe sua potência dissidente 
como o vislumbre de uma utopia no “aqui agora”, em que sua alegre 
celebração, junto à comunhão dos corpos que cantam, não apenas se 
sobrepõe à tensão da sequência anterior do filme, como também se so-
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brepõe à iminente tensão e violência que corpos como o seu enfrentam 
no “mundo real” de nosso tempo histórico cultural.

Os momentos musicais de Corpo elétrico, assim, mostram-nos a 
potência desses corpos, e bem como o momento musical de Shortbus, 
conferem aos corpos “estranhos” uma ímpar força centrípeta, eventos 
afetivo-performativos onde esses corpos nos assaltam os olhos e os ou-
vidos de forma privilegiada. Em termos de uma sensibilização utópica 
“outra”, faço minhas as palavras de Dias Júnior:

Se há uma utopia queer em Corpo elétrico, não é no sentido da representação de 
um retrato ilusório da realidade da população lgbt ou das relações de trabalho, 
mas no sentido de encenar gestos queerificantes de uma multidão queer que, aos 
poucos e talvez via acúmulo, virão a conjurar uma nova sociedade ou um povo 
(queer) ainda por vir, ainda inexistente. Os momentos musicais referidos aqui 
não remetem diretamente ao real, nem o querem, apenas vislumbram outras pos-
sibilidades de vida ou, no limite, dão a ver uma imagem que encena uma forma 
de resistência política (Dias Júnior, 2018).

Não importa, por ora, pensarmos em utopia de um ponto de vista uni-
versal, como uma organização social de futuro. O que importa aqui é o 
vislumbre de futuro, que, na verdade, existe no presente, existe nos cor-
pos, nas performances, nos gestos encenados. Existe em forma de afeto, 
que é mobilizado entre os corpos.

É interessante observar como as potências dissidentes se manifestam 
nos dois filmes analisados. Shortbus traz uma canção original que cor-
porifica em momento musical os afetos e sensações construídos no filme 
como um todo. Corpo elétrico se utiliza de canções conhecidas, lançando 
mão de suas significações culturais e, também, atribuindo a elas signifi-
cados especificamente queer. Em Shortbus, que concentra seu momento 
musical ao fim do filme, podemos ver como uma “utopia queer” não é 
regida por uma linha reta e coerente, mas sim opera como um ponto de 
choque de mil e uma linhas, mil e um corpos, com toda a sua pulsação 
enérgica e desviante. Corpos que ali se refestelam e que dali seguirão. 
Ao ser o “arauto” dessa “utopia dissidente”, Justin Bond nos revela que 
os afetos e os prazeres do “aqui agora” podem performar, pela via do 
sensível, mundos outros. Corpo elétrico faz algo parecido. Seus momen-
tos musicais conferem aos corpos “estranhos” o poder de evocar em sua 
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performance esse afeto. Centralizam esses corpos, fazem-nos portarem a 
potência dissidente que, como coloca Dias Júnior, também opera como 
uma resistência política. Aqueles corpos estão lá para cantar, dançar 
e para demonstrar como esse canto e dança são formas de resistir às 
opressões e violências do cotidiano. São formas de ser, de existir, de se 
mostrar ao mundo. Formas que nos tocam e nos fazem sentir uma rea-
lidade “outra” bem diante de nossos corpos.

Considerações finais

Os momentos musicais dos filmes analisados promovem algo novo. Es-
capam das narrativas que os originam, não podem ser contidos nelas. 
Promovem novas formas de ver, ouvir e sentir. Novas formas de enga-
jamento afetivo e sensorial. São “canções desviantes”, tanto no sentido 
do desvio em relação à cultura hegemônica e heterossexual e em relação 
às imagens dissidentes que mostram, quanto no sentido de desviarem a 
economia narrativa para um momento de expansão, onde essa narrativa 
se amplia, onde coisas grandes acontecem e transbordam a trama em si.

Shortbus e Corpo elétrico trazem corpos e gestualidades “estranhas”, 
personagens e temáticas queer nos filmes como um todo. Mas a grande 
questão é de que forma esses corpos estão distribuídos nos filmes, como 
estão distribuídos na narrativa e no corpo fílmico, em termos de imagem 
e de encenação. Em que momentos corpos e encenações “estranhas” 
aparecem de uma forma mais intensa e em que momentos esses corpos 
não aparecem tanto ou, às vezes, desaparecem. E assim eu percebo que, 
nos presentes filmes, os momentos musicais são momentos privilegiados 
na reunião e na exibição desses corpos.

O momento musical de Shortbus privilegia o corpo “estranho” de 
Justin Bond, corpo que aparece de forma pulverizada nos momentos 
não-musicais do filme. Ao protagonizar esse momento, Justin estende 
sua superfície ruidosa em quadro e conclama aquela multidão de corpos 
à celebração. O momento musical nesse filme, além de sua função utó-
pica na narrativa, também mobiliza uma sensibilização utópica a partir 
dos corpos que performam.
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Corpo elétrico também encena essa utopia como uma sutil forma de 
resistência política, em que os corpos “estranhos” – que também estão 
pulverizados na narrativa e nos momentos não-musicais – tomam o es-
paço e o quadro para impor seu canto e dança. São esses momentos que 
mais imprimem esses corpos em cena, ao conferir-lhes protagonismo, 
deslocando nosso olhar da narrativa de Elias para o que aqueles corpos 
“outros” se colocam a fazer.

Os momentos musicais são construídos de forma diferente nos dois 
filmes e em cada um deles expressa especificidades. Contudo, o que se 
observa em ambos, é que os momentos musicais são agentes de uma 
redistribuição dos corpos nos filmes. Sendo assim, podemos dizer que 
momentos musicais no cinema queer contemporâneo são usados como 
um recurso estético-narrativo para expor corpos e encenações mais “per-
turbadores” à cultura hegemônica contemporânea, o que sublinha seu 
potencial afetivo dissidente. Corpos “estranhos”, corpos com formas, 
volumes, gestualidades mais estranhas, ruidosas e perturbadoras ga-
nham mais espaço e vazão nos momentos musicais desses filmes. São 
corpos que estão presentes nos filmes, como um todo, mas que ganham 
mais visibilidade e protagonismo em seus momentos musicais, que des-
locam os filmes para uma dimensão além de suas narrativas. Ou seja, 
os momentos musicais, ao evocarem uma outra forma de afeto e de en-
gajamento espectatorial, são usados como um território mais fértil para 
inserir tanto corpos quanto temáticas queer tidas como controversas ou 
mesmo “aberrantes” à cultura hegemônica de nossos dias e, por con-
seguinte, são um território mais fértil para mobilizar sensibilizações de 
formas de vida “outras”, vislumbres de uma utopia dissidente, sentida e 
apreendida pela estética, pelas imagens e sons, pelos corpos. Disruptivos 
e revestidos de um caráter estético específico, os momentos musicais são 
lugar frutífero, seja para verbalizar críticas incisivas, seja para congregar 
uma massa de corpos “estranhos” e expô-los de forma mais detida.

Ao abordar momentos musicais como utopia, buscando de emprés-
timo parte da teoria do filme musical articulada à teoria dos afetos, 
não reivindico uma utopia que busca, acriticamente, apaziguar vidas 
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dissidentes, ser ilusória, idílica. Tampouco negar a existência de graves 
conflitos que afetam essas vidas e corpos em nosso mundo histórico 
cultural. Trata-se, aqui, de uma utopia que, fincada na crítica, mobiliza 
os corpos a encenarem gestos que sensibilizem e provoquem uma multi-
dão dissidente. Portanto, a questão não é apaziguar, mas sim mobilizar, 
evocar algo. Os momentos musicais dos filmes, diferentemente de uma 
perspectiva hegemônica, não nos trazem uma resolução utópica de gran-
des conflitos sociais. Apenas nos despertam para alguma coisa que pode 
vir a ser. Despertam-nos para formas de resistência política galgadas no 
afeto, no encontro, no ser “estranho” em todos os espaços. Enfim, no 
ato de cantar e dançar.
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Uma odisseia em nove atos: 
configurações estéticas e dimensões 
performáticas do álbum visual
na cultura digital1

Leonam Dalla Vecchia,2 Wagner dos Santos Dornelles3

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo principal analisar o formato álbum visual, 
tendo como corpus empírico de observação a obra How Big, How Blue, How Beautiful, 
da banda britânica Florence + The Machine. Partindo-se do pressuposto de que as caracte-
rísticas estéticas do álbum visual são derivadas do cruzamento entre o álbum fonográfico, 
o videoclipe e as narrativas cinematográficas, o artigo empreenderá uma análise micro 
contextual do formato na cultura digital, procurando investigar as estratégias de mercado 
utilizadas na promoção da obra, bem como a sua dimensão estética e o seu impacto cul-
tural no contemporâneo. A hipótese central deste trabalho é a de que o álbum visual ma-
terializa a convergência midiática entre os três produtos supramencionados, instaurando 
um modelo de fruição estética pautado pela específica linguagem audiovisual do formato.

PALAVRAS-CHAVE: Álbum Visual. Videoclipe. Álbum Fonográfico. Performance. Música 
Pop. Narrativa.

ABSTRACT: The main objective of this article is to analyze the visual album format, using 
the work How Big, How Blue, How Beautiful, by the British band Florence + The Ma-
chine, as the empirical corpus of observation. Based on the assumption that the aesthetic 
characteristics of the visual album are derived from the intersection between the phono-
graphic album, the music video and the feature film, the article will undertake a contextu-
al macro analysis of the format in the digital culture, seeking to investigate the strategies 
used to promote the work, as well as its aesthetic dimension and its cultural impact on 
the contemporary. The central hypothesis of this work is that the visual album materi-
alizes the media convergence between the three products mentioned above, establishing 
a model of aesthetic enjoyment ruled by the specific audiovisual language of the format.

KEY-WORDS: Visual Album. Music Video. Phonographic Album. Performance. Pop 
Music. Narrative.

1 Versão revisada e ampliada de texto publicado nos Anais na iv Jornada Interdisciplinar 
de Som e Música no Audiovisual (jisma) em 2019.

2 Universidade Federal Fluminense (uff).
3 Universidade Federal Fluminense (uff).
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Love yourself, forgive yourself
You can’t love and forgive other people
If you don’t first of all love and forgive yourself
You have to realize that people are fallible beings
They make mistakes, they have to be excused from these mistakes
And allowed to continue on in this quest for a better life4 

How Big, How Blue, How Beautiful é o terceiro álbum de estúdio 
da banda britânica Florence + The Machine, lançado no dia 29 

de maio de 2015. Inevitabilidade, tristeza e redenção são temas que 
atravessam as onze faixas musicais do projeto, narrando os altos e bai-
xos da jornada existencial humana no mundo. Durante a divulgação do 
projeto, a banda lançou seis videoclipes – pensados como nove capítulos 
de uma mesma história – entre fevereiro de 2015 e abril de 2016. Por 
fim, concluindo os trabalhos de divulgação do projeto, a banda lançou 
um média-metragem denominado The Odissey, que condensava todas 
as faixas do álbum em um mesmo projeto audiovisual. A banda utilizou 
a sua página oficial no YouTube como canal para realizar todos os seus 
lançamentos, dando protagonismo a esta plataforma como uma impor-
tante ferramenta mercadológica de distribuição e circulação de produtos 
musicais e/ou audiovisuais no contemporâneo.

Nesse sentido, é importante termos em mente que a reflexão acerca 
do formato aqui preconizado pelo álbum visual irá se apropriar de es-
tratégias e estilos visuais diversos, como forma de compor uma narrativa 
híbrida que transita entre as linguagens audiovisuais do videoclipe, do 
cinema narrativo clássico5 e até mesmo da ficção seriada.6 No entanto, 
para além de suas características visuais, procuramos lançar luz ao fato 

4 Texto narrado na abertura do capítulo 8, Delilah.
5 O cinema clássico possui uma curva dramática caracterizada por um começo, um 

meio e um fim, e sua segmentação respeita a distinção por blocos, estabelecendo uma 
divisão em etapas que permite uma visão clara dos acontecimentos narrativos, privi-
legiando-se uma tríade linear que determina os pontos distintos em um filme (Zani, 
2009, p. 133).

6 Muitas vezes os videoclipes se apresentam como capítulos de uma única história, 
principalmente os que se vinculam a determinados álbuns visuais. Algo que repousa 
na redundância e na repetição de temas e personagens.
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de que a estrutura musicológica da música popular massiva e a compo-
sição do álbum fonográfico como um “pacote fechado” (De Marchi, 
2004) também irá ditar as regras de composição do formato, articulando 
específicos arranjos narrativos em seu conteúdo sonoro. Tais arranjos 
dizem respeito a uma história narrada também através dos aspectos não-
-visuais da música, os quais produzem uma narratividade intrínseca a 
esta forma cultural.

Entendemos, portanto, o álbum visual como um produto híbrido en-
tre a estética do álbum fonográfico e a linguagem audiovisual do vi-
deoclipe, cuja constituição plástica também trará elementos narrativos 
provenientes do cinema e da televisão. O álbum visual abrange todas (ou 
a maioria das) faixas de um mesmo álbum de músicas (Dalla Vecchia, 
2020; Harrison, 2014; Gare, 2017; Korsgaard, 2017), escapando à in-
tenção primordial dos vídeos musicais clássicos7 veiculados pelos canais 
musicais surgidos no final do século xx.

Mathias Korsgaard (2017), ao discorrer sobre as características estéti-
cas do videoclipe no contemporâneo, nos lembra que tal produto cultu-
ral “transcendeu seus próprios limites a tal ponto que é difícil determinar 
onde tais limites terminam e onde outro produto audiovisual começa” 
(p. 174). Em seu esforço de sistematização deste produto no contexto 
digital, o autor propõe categorias que possam abarcar o amplo espectro 
de formatos que circulam no ambiente digital; e, dentre eles, aponta 
para o album length music video, no qual o videoclipe ganha a duração 
audiovisual análoga à duração de um álbum fonográfico (p. 177). Com-
preendemos o álbum visual como um produto que se enquadra nesta 

7 Por videoclipe clássico nos referimos aos videoclipes veiculados pelos canais musi-
cais televisivos entre as décadas de 1960 até meados dos anos 2000, os quais se ca-
racterizavam por serem audiovisuais produzidos para uma determinada música de 
trabalho retirada de um álbum fonográfico. As músicas de trabalho são obras mu-
sicais que participam das lógicas de mercado inerentes à indústria fonográfica, uti-
lizadas como estratégia de visibilidade midiática dos artistas que as performam. Os 
videoclipes dessas músicas de trabalho funcionavam como importantes veículos de 
divulgação do álbum e da imagem dos artistas/bandas na televisão durante o período 
clássico dos vídeos musicais. Ver Goodwin, 1992; Holzbach, 2016; Kaplan, 1987; 
Vernallis, 2004; Soares, 2013.
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categoria proposta pelo autor, possibilitando-nos refletir sobre o fato de 
que sua configuração estética está intrinsecamente conectada ao video-
clipe, possuindo apenas uma duração superior aos videoclipes clássicos.

Já Cara Harrison (2014), ao falar sobre o visual album8 no contexto 
contemporâneo, chama a atenção para uma de suas características mais 
emblemáticas: a “relação direta entre o álbum visual e o álbum fono-
gráfico lançado por um mesmo artista e/ou banda” (p. 10). Segundo a 
autora, “a relação direta parece ser em termos do conteúdo musical e em 
termos dos artistas que performam este conteúdo sonoro” visualmente 
(Harrison, 2014, p. 10). A relação direta, portanto, torna-se um aspecto 
central do álbum visual, articulando uma unidade temática entre o ál-
bum de músicas e o seu equivalente audiovisual.

Outro ponto que Harrison (2014) e Korsgaard (2017) ressaltam é a 
existência de duas principais formas utilizadas por artistas contempo-
râneos na apresentação do seu trabalho ao público. A primeira forma 
se caracteriza por ser um único vídeo em longo formato, cuja duração 
englobaria todas (ou a maioria) das faixas sonoras de um determinado 
álbum. Tal modelo de apresentação conta com “fortes conexões visuais e 
líricas ao longo de todo o projeto audiovisual” (Harrison, 2014, p. 16), 
as quais permitiriam ao espectador experimentar mais facilmente a obra 
como um bloco ininterrupto. A segunda forma de apresentação pode ser 
caracterizada por conter uma faixa audiovisual9 para cada faixa sonora, 
funcionando como uma “coleção de videoclipes” organizados em uma 
sequência pré-determinada.

Mesmo que muitos artistas lancem o vídeo contínuo e o álbum fono-
gráfico simultaneamente, em geral o álbum visual é desmembrado em 
videoclipes depois de lançado no mercado, como é o caso de Lemonade 
(2016), da artista estadunidense Beyoncé Knowles. Já outros artistas 
nunca chegam a lançar um vídeo contínuo e ininterrupto para o álbum 
visual, disponibilizando os videoclipes de forma separada, ainda que or-
ganizados em uma determinada sequência. Este é o caso do álbum visual 

8 Termo em inglês utilizado pela autora para se referir ao álbum visual.
9 No contexto do álbum visual, a faixa audiovisual é análoga ao videoclipe.
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Kisses, da artista brasileira Anitta,10 lançado diretamente em seu canal 
no YouTube no dia 5 de abril de 2019.

No caso do álbum visual analisado por este artigo, como já menciona-
do anteriormente, a construção audiovisual se deu de forma paulatina, 
mesclando as duas estratégias de lançamento supramencionadas. Nesse 
sentido, refletir sobre as especificidades do álbum visual em análise é 
também refletir sobre como a cultura digital reconfigura os produtos 
musicais e audiovisuais neste complexo contexto comunicacional, ins-
taurando novos modelos de produção, distribuição e consumo da música 
no contemporâneo.

O artigo está estruturado em duas principais sessões. Em um primeiro 
momento, iremos realizar um resgate histórico acerca das duas princi-
pais formas culturais que dão sustentação estética ao álbum visual, re-
fletindo também sobre como tais formas são reconfiguradas pela cultura 
digital. Investigar o percurso de desenvolvimento do álbum fonográfico 
e do videoclipe torna-se imprescindível para compreendermos os valores 
que entram em jogo na construção plástica do formato, sem deixar de 
levar em conta as pontuais estratégias narrativas provenientes do cine-
ma e da ficção seriada televisiva que o álbum visual materializa em sua 
estrutura interna. Em um segundo momento, iremos analisar a obra The 
Odyssey, trazendo algumas categorias de análise próprias a este produto 
audiovisual, tais como a sua dimensão performática e os seus motivos 
condutores visuais, os quais nos ajudam a refletir sobre uma unidade 
temática-conceitual associada a este formato.

10 Esta segunda forma de apresentação do álbum visual conecta-nos diretamente a 
uma ideia de audiovisual seriado, em que cada videoclipe funcionaria enquanto um 
capítulo ou ato de uma suposta narrativa mais abrangente e coesa. Neste caso, di-
ferentemente do vídeo contínuo, existem interrupções entre um videoclipe e outro, 
fazendo com que a experiência estética proporcionada por este tipo de apresentação 
se torne mais fragmentada, em contraponto às propostas “contínuas”, tais como as 
que podemos experienciar em outros álbuns visuais. Nesse sentido, os “episódios 
audiovisuais” são organizados em uma sequência determinada, permitindo que as 
diferentes “partes” do álbum visual possam ser descoladas mais facilmente do todo 
(para mais informações, ver Dalla Vecchia, 2020).
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A estética do álbum

Apesar da popularização recente dos álbuns visuais,11 a associação entre 
lançamento de álbuns em conjunção com vídeos em longo formato não 
é um fenômeno novo. Álbuns clássicos como The Wall (1979), do Pink 
Floyd, Thriller (1982), de Michael Jackson e Discovery (2001), do Daft 
Punk já dialogavam com o formato em questão. Nos últimos vinte anos, 
entretanto, a ascensão das diversas formas de distribuição musical por 
meios digitais resgatou a potência do lançamento de singles12 e sua forma 
mais flexível de promoção, relegando o álbum fonográfico ao segun-
do plano da produção artística. Artistas como Rihanna, Nicki Minaj e 
Anitta, por exemplo, se mantêm em evidência pelas constantes parcerias 
lançadas e pelo exaustivo trabalho de promoção de canções que não 
compõem um álbum específico. Contudo, na contramão de tais lança-
mentos, há um outro grupo de artistas que busca manter a experiência 
do álbum por meio da construção de trabalhos conceituais atrelados a 
narrativas com começo, meio e fim.

A ascensão de uma estética do álbum (De Marchi, 2004; Dias, 2004) 
foi possibilitada pelo surgimento do lp em meados dos anos 1940 (Baia, 
2011). Tal marco histórico trouxe mudanças significativas para a indús-
tria fonográfica, expandindo as possibilidades do campo artístico no 
contexto de produção fonográfica. Com o advento do álbum, muitos 
artistas vislumbraram a possibilidade de criar trabalhos coesos em sua 
temática sonoro-musical, encarando o formato como uma nova unidade 
conceitual (Keightley, 2016; Montgomery, 2002; Pereira de Sá, 2006; 
Waltenberg, 2016) capaz, talvez, de ser “uma estrutura integrada, algo 

11 Como exemplo deste modelo de construção estética, podemos citar Lemonade 
(Beyoncé, 2016), Dirty Computer (Janelle Monáe, 2018), Forbidden (Todrick 
Hall, 2018), Beyoncé (Beyoncé, 2013), Double Dutchess (Fergie, 2017), Blue 
(iamamiwhoami, 2014), FireDust/Fire Fade (ToveLo, 2017), Mis Planes son Amarte 
(Juanes, 2017), Kisses (Anitta, 2019), Reconstrução (Tiago Iorc, 2019), Runway 
(Kanye West, 2010), The Ballad of Cleopatra (The Lumineers, 2017), K-12 (Melanie 
Martinez, 2019), entre outros.

12 O single se refere à música de trabalho escolhida pelo artista e “retirada” do álbum 
para ser trabalhada nos meios de comunicação a fim de promover o artista e a sua 
obra musical.
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mais do que o single e talvez algo maior do que a soma de suas partes” 
(Montgomery, 2002, p. 16).

Will Straw (2009, p. 234), ao descrever as inovações tecnológicas 
trazidas pelo Compact Disc em meados dos anos 80, afirma que o pro-
tocolo de escuta do álbum – conceito cunhado pelo autor para cristalizar 
a forma com que “um senso de personalidade do artista e de coerência 
temática eram elaborados no decorrer das faixas” – se mantém presente 
mesmo com a passagem do lp para o cd. Tal protocolo aponta para uma 
certa “literacia midiática” relacionada à prática de escuta da obra musi-
cal compreendida em um determinado álbum, sublinhando a constante 
interação entre as dimensões sonoras e paratextuais circunscritas a esta 
experiência estética.

No entanto, a hegemonia cultural e econômica que o cd experimen-
tou dos anos 80 aos anos 2000 veio a perder espaço com a consolidação 
da rede mundial de computadores e com a crescente digitalização da 
música gravada. Em um primeiro momento, o mp3 significou uma re-
volução na forma de organização da indústria, impactando de maneira 
sem precedentes todas as esferas da produção, circulação e consumo 
da música popular massiva13 (Sterne, 2003; Sterne, 2012). Frente a este 
cenário, a indústria fonográfica tentou de muitas maneiras barrar o com-
partilhamento ilegal de arquivos de áudio pela internet, entrando com 
um processo contra o Napster14 e embutindo um código digital contra 
cópias dos cds comercializados a partir desse momento. A principal 

13 Entendemos a música popular massiva como a música gravada e distribuída em 
larga escala por meios massivos de comunicação. No contexto contemporâneo, no 
entanto, há uma corrente problematização deste termo por autores vinculados aos 
estudos de som e música, pois na cultura digital o termo “massivo” não parece mais 
se adequar às novas formas descentralizadas de distribuição, circulação e consumo 
dos produtos musicais disponibilizados.

14 “Criado por Shawn Fanning e Sean Parker como um programa de compartilhamen-
to de arquivos em rede p2p em 1999, o Napster protagonizou a primeira luta no-
tória entre a indústria fonográfica e a internet, já que permitia o compartilhamento 
de mp3 de maneira ilegal na rede. Seu sucesso se deu de maneira extremamente rá-
pida, se tornando “viral” poucos meses após seu lançamento, permanecendo como 
a principal fonte de arquivos mp3 até 2002” (Gnipper, 2019).
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reivindicação das grandes majors15 dizia respeito à violação de direitos 
autorais dos artistas, os quais sofriam com a reprodução gratuita e ilegal 
em larga escala do bem artístico e intelectual (Paiva, 2011).

Percebendo a impossibilidade de lutar contra o novo paradigma, no 
decorrer dos anos 2000 a indústria tentou de muitas maneiras institucio-
nalizar o mercado fonográfico na internet, desenvolvendo aplicativos de 
compra e venda digital de música tais como o iTunes.16 Alguns autores, 
entretanto, sublinham o fato de que “as mudanças que afetaram a esfera 
do consumo musical quando as atividades relacionadas à música digital 
começaram a passar através da tela do computador geraram uma sen-
sação de perda de significado e valor cultural em torno da experiência 
musical” (Magaudda, 2011, p. 29).17 Este senso de volatilidade torna-se 
parte integrante da retórica que propaga a morte do álbum no contem-
porâneo, considerando a desmaterialização da música um dos principais 
pontos de ruptura na história da indústria fonográfica.

Contra-argumentando a tese acima exposta, neste artigo buscamos 
jogar luz ao fato de que passamos por um específico momento de tran-
sição midiática, no qual as formas culturais desenvolvidas durante o 
século xx não simplesmente deixam de produzir sentido no contempo-
râneo, pois são o resultado de uma complexa relação entre sociedade, 

15 As grandes gravadoras – a personificação da Indústria Fonográfica – são quase que 
onipresentes em todo o mundo, representadas, principalmente, pelas companhias 
Warner (eua), Sony (Japão), bmg (Alemanha), emi (Reino Unido) e Universal, esta 
última fruto da fusão com a holandesa Polygram. O mercado fonográfico global, 
composto por estes e outros grandes conglomerados corporativos, arrecadou no 
ano de 1998 um valor estimado em 36 bilhões de dólares, segundo dados da ifpi 
(International Federation of the Phonographic Industry), associação localizada em 
Londres e responsável pela representação de gravadoras e selos musicais em todo o 
planeta, agregando cerca de 1.500 empresas em mais de setenta países.

16 iTunes é um reprodutor de áudio (e vídeo, a partir da versão 4.8) desenvolvido pela 
Apple, para reproduzir e organizar músicas, arquivos de vídeo e para a compra de 
arquivos de mídia digital. A iTunes Store é o componente do iTunes pelo qual os 
usuários podem comprar arquivos de mídia dentro do próprio programa.

17 “The changes that affected music consumption when digital music activities began 
to pass through the computer screen have generated a sense of loss of meaning and 
cultural value around the musical experience”.
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cultura e tecnologia (Bolter; Grusin, 1999; Karakuyu, 2016). Se por um 
lado o mercado de venda das mídias físicas começa a entrar em declínio 
a partir dos anos 2010, por outro há um horizonte de escolhas cada vez 
maior para os consumidores. A reflexividade estética18 (De Nora, 2004) 
e a agência individual do sujeito, neste contexto, tornam-se as princi-
pais marcas do novo cenário digital, em que álbuns, músicas e outros 
produtos compartilham uma mesma virtualidade imaterial estruturada 
a partir de referências e convenções historicamente sedimentadas em 
outras mídias. Nesse sentido, podemos perceber no contemporâneo uma 
constante negociação entre as formas do passado e as possibilidades di-
gitais do futuro, que se entrecruzam no presente e produzem específicos 
arranjos estéticos, tais como os que se materializam no álbum visual.

No ambiente online, a música é mais facilmente distanciada desses paratextos 
que trazem uma carga simbólica para ela no conjunto do álbum. Apesar de al-
guns autores e críticos terem levantado a bandeira da morte do álbum, é claro 
que ele continua sendo uma referência importante para a cultura musical, mes-
mo em tempos de compartilhamento de arquivos. Artistas ainda lançam álbuns 
e críticos se pautam neles para articularem seus discursos (Waltenberg; Polianov, 
2015, p. 266).

Depois de anos de disputas judiciais e discursos catastróficos acerca da 
“morte do álbum” (Dantas, 2005), as plataformas de streaming musi-
cal, tais como o Spotify19 e o YouTube, caminham para se consolidarem 
enquanto o novo modelo de negócios da indústria fonográfica contem-
porânea (Kischinhevsky et al., 2015). Na esteira das discussões acima 
mencionadas, o advento da música digital e a consolidação da internet a 

18 Entendemos o conceito de reflexividade estética nos termos de Henrik Bodker (2004, 
p. 20), cuja conceituação aponta para o fato de que “de várias maneiras mais ou 
menos limitadas, não é mais o formato que enquadra a percepção, mas a percepção 
que enquadra o formato. O ponto principal parece ser que as novas possibilidades 
também ao nível do consumo aumentam as demandas por uma reflexividade estética 
no contemporâneo”, capaz de deslocar as linhas de força da produção e distribuição 
dos formatos físicos para o consumo auto-reflexivo nas ambiências digitais.

19 Spotify é um serviço de streaming de música lançado oficialmente em 7 de outubro 
de 2008. É o serviço de streaming mais popular e usado do mundo. Ele fornece con-
teúdo provido de restrição concernente à questão de direitos digitais de gravadoras 
e empresas de mídia (Orlowski, 2009).
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nível mundial não anularam a importância do formato preconizado pelo 
álbum, pois sua força conceitual e simbólica ainda é bastante evidente 
nas plataformas de streaming. Como exemplo, podemos citar a própria 
interface gráfica do Spotify, no qual encontramos a aba “álbum” em 
meio a outras abas tais como “músicas” e “playlists”. Tal mecanismo 
organizacional nos ajuda a compreender o formato enquanto um ponto 
de referência que ainda baliza o consumo musical no contemporâneo, 
mesmo com o declínio do mercado físico da indústria fonográfica.

O videoclipe

A fim de que possamos avançar nas discussões sobre o álbum visual, pre-
cisamos trazer à tona a dimensão audiovisual inscrita em sua constituição 
plástica. Nesse sentido, não podemos deixar de salientar a importância 
nuclear do videoclipe para a consolidação de um regime visual inerente 
à visualidade atrelada à música popular massiva, a qual se diferencia 
sobremaneira dos outros produtos audiovisuais que se consolidaram no 
decorrer do século xx. Aqui argumentamos sobre uma específica for-
ma de “assistir ao videoclipe”, entendendo-o enquanto um produto que 
não segue obrigatoriamente as convenções estético-narrativas do cine-
ma (Bordwell, 2004) e nem da televisão dramatúrgica (Williams, 2016), 
ambas herdadas da linguagem teatral anterior ao advento do registro 
da imagem em movimento. Acreditamos que o videoclipe dá corpo a 
uma pista visual que não procede em uma montagem sequencial e linear 
das imagens. Tal padrão de montagem e ritmo acaba por costurar um 
movimento audiovisual no qual a sugestão de uma narrativa parece ser 
o elemento central e comum à grande parte dos videoclipes produzidos 
na contemporaneidade (Goodwin, 1992; Korsgaard, 2017; Machado, 
2000; Muanis, 2012; Vernallis, 2004; Vernallis, 2013).20

20 Neste trabalho iremos nos referir ao videoclipe enquanto um meio audiovisual, tal 
como postulado por Mathias Korsgaard (2017) em seu trabalho sobre o videocli-
pe na era pós-mtv. Tratar este produto cultural enquanto um meio compreende a 
noção de que existem muitos gêneros inscritos em sua forma expressiva (epicentros 
estéticos sedimentados e condicionados pelos gêneros musicais), e que, portanto, o 
videoclipe enquanto meio abarcaria uma noção mais globalizante acerca deste tipo 
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O videoclipe tal como o conhecemos hoje começou a se espraiar pela 
televisão a partir da década de 1960 (Korsgaard, 2017, p. 18), consoli-
dando-se de forma paulatina no decorrer das décadas seguintes (Holz-
bach, 2016). Podemos dizer que, em seu apogeu televisivo,21 este produ-
to audiovisual construiu, sedimentou e convencionou algumas marcas de 
estilo que se perpetuam até os dias atuais, colaborando na definição de 
algumas características intrínsecas à estética do videoclipe. A principal 
delas diz respeito à estrutura musicológica de sua pista visual, a qual se 
ancora na performance musical materializada pela canção que lhe dá 
origem. Seguindo esta linha de raciocínio, ao mesmo tempo em que o vi-
deoclipe irá empreender uma “visualização da música” que o estrutura, 
ele também irá “musicalizar a visão” do espectador (Korsgaard, 2017).

Seguindo as pistas de Thiago Soares (2013, p. 145), “tentamos em-
preender o argumento de que os videoclipes performatizam as canções 
que as originam, propondo uma forma de ‘fazer ver’ a canção a partir 
de códigos inscritos nas próprias canções populares massivas” e a sua 
inevitável relação com os endereçamentos mercadológicos da indústria 
fonográfica e as escolhas estéticas inscritas pelos gêneros musicais. Si-
mon Frith (1996), ao discorrer sobre as performances relacionadas à 
música popular massiva em seu livro Performing Rites: On the Value 
of Popular Music, sublinha o fato de que tal ato performático funciona 
enquanto uma ponte comunicativa entre a produção simbólica do artista 
e a recepção sensível desta performance pelo público, no qual uma série 
de regras formais e modos de espectatorialidade entrarão em jogo na 
constituição de um regime de visualidade estabelecido especificamente 
entre artista e público.

de linguagem audiovisual. Outro ponto a ser sublinhado diz respeito ao fato de que, 
nos dias atuais, toda forma de expressão artística audiovisual é – em maior ou menor 
grau – digital. Então dizer que a cultura digital em si seria um meio seria muito limi-
tador, haja vista a gama variada de produtos audiovisuais, textuais e musicais que 
povoam as plataformas de streaming contemporâneas.

21 A Era de Ouro do videoclipe é o período compreendido entre os anos 80 e 90, no 
qual este produto cultural viveu uma vasta hegemonia econômica, social e cultural 
em grande medida através do surgimento e expansão dos canais musicais televisivos, 
em especial a mtv.
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O que nos chama a atenção na argumentação de Frith (1996) é o fato 
de que o autor interpreta o videoclipe como um meio audiovisual que 
tomará como referência as convenções performáticas já presentes há 
muito tempo na história da música gravada, reconfigurando-as em novos 
dispositivos tecnológicos e em novas ambiências midiáticas. 

O vídeo pop é importante, em outras palavras, não porque obriga os músicos a 
se apresentarem de maneiras novas e inventivas (embora às vezes o façam), mas 
sim porque necessariamente se baseia (e, portanto, chama a nossa atenção) para 
as convenções performáticas já estabelecidas na indústria e as adapta a novas 
circunstâncias tecnológicas e comerciais. [...] Da minha perspectiva, portanto, os 
videoclipes são menos interessantes como minifilmes, como narrativas visuais, 
do que como tipos ideais de performance, como molduras visuais, e as diferenças 
mais óbvias entre os estilos de videoclipes refletem convenções musicais e não 
cinematográficas (Frith, 1996, p. 224).22

Com a consolidação da cultura digital a nível global, uma nova configu-
ração socioeconômica e cultural se impõe com a ascensão de diferentes 
plataformas de streaming audiovisual, tais como o YouTube e o Netflix. 
Tais ambiências digitais afetam diretamente a linguagem do mercado au-
diovisual como um todo, transformando a cultura digital como o lugar 
privilegiado de análise acerca dos fluxos estéticos que se entrecruzam 
no contexto atual.É importante destacar que em vez da leitura da cons-
trução de uma hierarquia entre as mídias, o texto entende o videoclipe 
como um dos produtos de uma grande estrutura de linguagem midiática 
que se retroalimenta. Parte dos experimentalismos presentes na mtv, por 
exemplo, pode ser visto em obras cinematográficas ou na tv e vice-versa.

The Odyssey entra neste contexto pós-2010 não só na construção de 
uma narrativa transmidiática, mas também pelo acionamento de dife-

22 “The pop video is important, in other words, not because it compels musicians to 
perform in quite new ways (though it may sometimes do this), but in the way it ne-
cessarily draws on (and therefore brings to our attention) established performing 
conventions and adapts them to new technological and selling circumstances. [...] 
From my perspective, then, music videos are less interesting as minifilms, as visual 
narratives, than as ideal types of performance, as visual frames, and the most ob-
vious differences between video styles reflect musical rather than filmic conventions. 
As we’ve seen, different pop genres offer quite different accounts of the relationships 
between performer and audience, performer and song, performer and performer”.
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rentes formas de distribuição que impactaram diretamente a indústria 
fonográfica nos últimos anos. O uso do YouTube como principal veículo 
dos vídeos é sintomático e atende a uma das estratégias mais recorrentes 
do mercado musical no contemporâneo.

A Odisseia

Como mencionado anteriormente, Florence + The Machine se utilizou 
das duas formas de apresentação do conteúdo audiovisual ao público. 
Em um primeiro, a artista lançou de forma paulatina os videoclipes do 
projeto em seu canal do YouTube. Cada vídeo parecia funcionar enquan-
to capítulos da jornada empreendida pela artista no projeto, instituindo 
uma forma seriada de apresentação da obra. Desta forma, os vídeos 
musicais ganham um estatuto de independência com relação ao bloco 
audiovisual contínuo da obra. Esta forma temporalmente espaçada de 
lançamento nos faz pensar sobre o fato de que cada vídeo musical pode 
ser “descolado” do projeto audiovisual maior, sem que a sua inteligibi-
lidade enquanto obra de arte seja prejudicada com este movimento de 
flexibilização.

A banda disponibilizou em seu canal do YouTube uma versão final 
do projeto aproximadamente um ano após o lançamento do álbum fo-
nográfico no mercado, no dia 13 de junho de 2016. O título do vídeo 
contínuo é The Odyssey, tem duração de 48 minutos23 e reúne todos os 
videoclipes lançados anteriormente em um mesmo bloco, sem interrup-
ções entre uma faixa audiovisual e outra. Nesta forma de apresentação, 
o álbum visual poderia ser aproximado dos ditames cinematográficos, 
em que uma peça audiovisual é apresentada continuamente tal como 
em um filme em média-metragem.24 O que nos parece interessante ser 

23 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HajiEqEtIRY&t=1s Acesso em: 
30 abr. 2019.

24 No Brasil, a Medida Provisória 2.228, de 6 de setembro de 2001, em seu capítulo 
1, “das definições”, artigo 1.º, inciso viii, definiu a obra audiovisual de média me-
tragem como “aquela cuja duração é superior a quinze minutos e igual ou inferior 
a setenta minutos”. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2228-
1.htm. Já a expressão “moyen métrage” é largamente utilizada na França para filmes 
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sublinhado aqui é uma maior agência individual do sujeito perante as 
possibilidades de consumo da obra, a qual pode funcionar enquanto 
uma narrativa audiovisual em longo formato ou uma narrativa episódi-
ca, imbuída de um caráter mais fragmentado.

Podemos observar neste projeto uma intrincada articulação de lingua-
gens que estabelece experimentações diferenciadas, não só no período de 
lançamento do álbum como estratégia pontual, mas sim durante toda a 
divulgação do material. Como abordado introdutoriamente, há um ca-
ráter pessoal que se reflete na dimensão artística da produção, mas que, 
simultaneamente, atende a uma intensa lógica de mercado. Tal estratégia 
é pautada pela trajetória que se inicia no lançamento do teaser25 em 10 
de fevereiro de 2015, e que termina no lançamento do média-metragem 
ao fim do trabalho de divulgação. Esta ampla e ambiciosa estrutura 

entre 30 e 60 minutos de duração. O termo também é bastante utilizado na Itália 
(“medio metraggio”) e nos países de fala hispânica (“mediometraje”). Desde 2008, o 
Festival Max Ophüls para filmes falados em alemão possui uma premiação específica 
para o melhor filme de média metragem (“Mittellangfilm”). Disponível em: https://
web.archive.org/web/20110925205928/http://www.brive.net/3260.php#; https://
ffmop.de/. Acesso em: 30 mai. 2020.

25 Na indústria fonográfica, o teaser é caracterizado enquanto uma estratégia promo-
cional que visa angariar a atenção do público para um determinado lançamento 
musical. Ou seja, antes do lançamento oficial do material, o artista ou banda dis-
ponibiliza um trecho de uma nova música que, por padrão, possui 30 segundos de 
duração. Dessa forma, os fãs são atraídos pela parte da canção divulgada e incenti-
vados a comprá-la na íntegra após o lançamento.

Lançamentos audiovisuais Datas

How Big, How Blue, How Beautiful (teaser do álbum) 10 fev. 2015

What Kind Of Man (The Odyssey, Chapter 1) 12 fev. 2015

St. Jude (The Odyssey, Chapter 3) 23 mar. 2015

Ship To Wreck (The Odyssey, Chapter 4) 13 abr. 2015

Lançamento do Álbum Fonográfico 29 mai. 2015

Queen of Peace & Long and Lost (The Odyssey, Chapters 5 and 6) 27 jul. 2015

Delilah (The Odyssey, Chapter 8) 21 out. 2015

Third Eye (The Odyssey, Chapter 9) 25 abr. 2016

The Odyssey (Full film, directed by Vincent Haycock) 13 mai. 2016



uma odisseia em nove atos

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 1, jan.–jun. 2020 · ppgm-ufrj

249

narra um percurso de perda, dor e superação que pode ser apreendida 
de maneira serializada, se considerada a forma de lançamento dos vi-
deoclipes, ou consolidada em uma forma contínua, se considerarmos o 
produto final (figura 1).

Figura 1. Printscreens de telas do YouTube no qual os vídeos de The Odyssey 
se encontram. Na imagem da esquerda podemos ver o videoclipe da faixa Ship 
To Wreck. Na imagem da direita podemos ver o álbum visual apresentado de 
forma contínua. 

Sobre o aspecto criativo do projeto, em entrevista ao Austin City,26 
Florence Welch, vocalista da banda, destacou que a persona criada para 
o álbum reflete alegoricamente uma série de eventos pessoais provenien-
tes da vida durante as suas turnês e a transição para a vida adulta por 
meio de uma reconstrução catártica. A cantora reflete sobre o percurso 
iniciado na solidão das composições até as apresentações em grandes 
arenas e as perdas implicadas neste processo de autodescoberta. Floren-
ce sublinha ainda a dimensão performática do álbum, afirmando que o 
trabalho corporal por meio da dança foi importante para narrar a his-
tória que pretendia contar. Este aspecto será retomado posteriormente 
ao analisarmos os códigos visuais presentes no álbum visual (figura 2).

A visão em torno do projeto audiovisual do álbum partiu do diretor 
de videoclipes Vincent Haycock, que já havia trabalhado com a banda 
no videoclipe Lover to Lover, quinto single de Ceremonials, lançado 

26 Entrevista disponível em: https://youtu.be/l_GhKAqtusw Acessado em: 26 mar. 
2020.
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em 2011. O diretor assina a direção do álbum visual The Odyssey, re-
ferindo-se a este trabalho como a “criação de uma tempestade” (Bulut, 
2016),27 no qual os altos e baixos da odisseia vivida pela protagonista 
se entrecruzam no decorrer das faixas apresentadas. Haycock também 
sublinha a importância dos movimentos coreográficos para a narrativa, 
pois tal como o diretor aponta em entrevista para a revista Dazed, “a 
dança nos dá a liberdade de realmente entrar em um realismo mágico, 
porque você já está quebrando a dimensão da narrativa linear. Isso nos 
permitiu tornar este filme muito mais metafórico” (Bulut, 2016).28

Figura 2. Frames da entrevista concedida ao portal Austin City.

Para analisar de forma apropriada a narrativa audiovisual proposta pelo 
projeto em análise, precisamos trazer à tona a reflexão de Cara Harrison 
(2014), na qual a autora discorre sobre a relação entre o conteúdo so-
noro e o conteúdo audiovisual de um determinado álbum. Para além da 
relação direta entre um produto e outro, já mencionada na introdução 
deste artigo, a autora chama a atenção para o fato de que há uma liber-
dade criativa no que diz respeito ao ordenamento sequencial do conteú-
do presente no álbum visual, tal como podemos perceber na sequência 
inicial de The Odyssey.

27 Disponível em: https://www.dazeddigital.com/music/article/30879/1/florence-wel-
ch-and-vincent-haycock-discuss-the-odyssey Acesso em: 31 mai. 2020.

28 “Dance allows you the freedom to really get into a magical realism, because you’re 
already breaking the dimension of linear narrative. It allowed us to make this film 
way more metaphorical”.
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O álbum visual se inicia com uma grande introdução silenciosa, na 
qual vemos primeiro um longo plano sequência de uma grande cidade 
vista de longe. Depois de um rápido diálogo em um carro em movimento 
entre a vocalista, Florence Welch, e um personagem que aparenta ser 
seu par romântico, a canção What Kind of Man inicia. No entanto, no 
álbum fonográfico, esta música é a segunda faixa da obra, e não a pri-
meira (ver tabela 1). Logo depois da apresentação da música, Florence 
aparece cantarolando a capela a terceira faixa do disco e a faixa título 
do álbum musical, How Big, How Blue, How Beautiful. Na sequência, 
a artista começa a performance de St. Jude que, no álbum fonográfico, 
é a décima faixa musical.

Tendo-se em vista esta primeira seção da obra, precisamos levar em 
consideração o fato de que, apesar de haver uma relação direta entre o 
álbum fonográfico e o álbum visual, as faixas musicais podem ser rear-
ranjadas e dispostas em ordens distintas, diferenciando-se entre si em 
alguma medida a partir da jornada proposta em cada produto.

É importante destacar, no entanto, os componentes que garantiram a 
ideia de continuidade entre os videoclipes e, por fim, como The Odyssey 
pode ser visto como o complemento de How Big, How Blue, How Beau-
tiful. Durante a divulgação dos clipes, os vídeos sempre eram encerrados 
com um cliffhanger29 que apontava para os lançamentos seguintes. A ân-
cora que estabelece o elo entre os videoclipes e a construção da narrativa 
no álbum visual é exibida em What Kind of Man. O acidente de carro 
apresentado no fim do vídeo se anuncia como o ponto de virada que de-
fine a odisseia trágica da obra. É importante destacar que este videoclipe 
já apresenta cenas contidas nos vídeos de outras faixas audiovisuais, tais 
como St. Jude e Delilah, estabelecendo uma aparente continuidade visual 
entre os capítulos. 

Além disso, é possível resgatar outros itens que ficam evidentes em 
frames específicos. A ideia de progressão narrativa e a transição temática 
entre melancolia, imensidão e beleza podem ser associadas com princí-

29 Cliffhanger, ou gancho narrativo, é um recurso muito comum na ficção seriada ou 
em franquias cinematográficas, em que um desfecho narrativo pré-anuncia uma con-
tinuação futura da história.
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pios de edição, que vão desde a fragmentação e do caos apresentados por 
What Kind of Man até a linearidade narrativa e o plano sequência que 
conduz o clipe de Third Eye, última faixa que compõe o álbum visual. 
Outro fator determinante é a manutenção do protagonismo da vocalista, 
que se mantém como principal elemento que navega entre os diferentes 
estágios emocionais apresentados na obra. Algo passível de resgate tanto 
pelo acompanhamento das desventuras de Welch quanto pelo trânsito 
entre tempos diferentes, como é possível observar no vídeo de Queen of 
Peace, ou até mesmo pelas vestimentas que possibilitam a compreensão 
da ideia de transformação, como pode ser observado no contraste da 
protagonista nos capítulos 1 e 9 (figura 3).

Figura 3. Frames de What Kind of Man e Third Eye: videoclipes que narram o 
início e o fim da jornada proposta pelo álbum visual. 

Na experiência do álbum visual, o título How Big, How Blue, How 
Beautiful é o fio condutor (Harrison, 2014) para as temáticas da obra: 
a imensidão da morte, a tristeza do luto e a beleza da superação. Estes 
três estágios são divididos entre as faixas presentes em The Odyssey em 
uma construção que impõe ao espectador a condição de testemunha 
dos fatos, devaneios e emoções da protagonista. Enquanto o capítulo 1, 
conduzido pela faixa What Kind of Man, dialoga com a perda da pessoa 
amada, os capítulos 3, 4, 5 e 6 (compostos respectivamente pelas can-
ções St. Jude, Ship to Wreck, Queen of Piece e Long and Lost) narram 
o período de tristeza e melancolia exemplificado pelo comportamento 
destrutivo e sua relação com as lembranças. O ponto de virada surge em 
Delilah, que se anuncia como o capítulo 8 do álbum visual e apresenta o 
resgate das forças que culmina no vídeo da faixa Third Eye, responsável 
por concluir a narrativa ao narra a superação da protagonista.
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A dimensão performática do álbum visual

Como já mencionado anteriormente, entendemos que uma das princi-
pais convenções estéticas perpetuadas pelo videoclipe está centrada na 
performance musical, fazendo com que a presença da star persona30 seja 
um dos principais articuladores da produção de sentido desta forma cul-
tural. Ao compreendermos o álbum visual enquanto um desdobramento 
contemporâneo do videoclipe, utilizando-se desta linguagem audiovisual 
para a construção de suas especificidades estéticas, podemos definir a di-
mensão performática do álbum visual como uma de suas características 
mais proeminentes. Esta dimensão acaba por imprimir uma continuida-
de aparente entre uma faixa audiovisual e outra, colaborando para uma 
espectatorialidade ininterrupta e sedimentada em torno de uma mesma 
performance musical.

Ao refletirmos sobre o conceito da performance, estamos pensando 
em uma específica forma de análise que está ancorada no corpo que per-
forma determinada peça musical e todas as particularidades inerentes à 
forma com que este corpo manifesta os padrões formais e estéticos da 
música que lhe dá origem. Nesse sentido, mais do que pensar em uma 
continuidade audiovisual ancorada no aspecto narrativo da história ou 
na montagem cronológica do material visual, procuramos salientar a 
força do corpo e da voz que canta, os quais nos guiam por entre as fases 
da odisseia preconizada pelo álbum visual em estudo.

Simon Frith (1996) é um dos autores que vai chamar atenção para a 
importância da star persona na fruição estética da música, sublinhan-

30 Entendemos por star persona a imagem pública construída pelas(os) artistas inseri-
dos(as) nas lógicas da indústria fonográfica contemporânea. Tendo-se em vista que 
na cultura digital tais artistas são convocadas(os) a construir uma performance mi-
diática que transcende um videoclipe específico (e que se propaga também para as 
suas redes sociais, por exemplo), argumentamos sobre a existência de uma persona 
pública construída e sustentada por estes artistas nos mais variados espaços pelos 
quais transitam. Podemos dizer que esta star persona – no contexto da indústria fo-
nográfica – é uma faceta artística que se encontra no limiar entre a ficcionalidade da 
vida pública e a “realidade” da vida privada, ainda que tal oposição não seja tão di-
cotômica quanto pareça (Ahonen, 2007; Shapero, 2015; Marshall, 2010; Harrison, 
2014; Goodwin, 1992; Vernallis, 2004).
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do o fato de que o que estamos consumindo enquanto ouvintes não é 
exatamente a música em si, mas a performance da música encenada e 
entoada pelo artista. Nesse sentido, o que está em jogo na performance 
musical é a forma com que determinado artista irá cantar e gestualizar 
determinada canção. Assim, o elemento mais importante e “permanen-
te” da música pop é a star persona e os seus modos particulares de evocar 
a fantasmagoria de performances passadas, sempre as atualizando no 
momento presente.

Jeder Janotti Júnior (2016) traz apontamentos interessantes na refle-
xão sobre a desconstrução de paradigmas que costumam separar dico-
tomicamente o que seria verdade e o que seria ficção no contexto destas 
performances. Para o autor, a performance no pop seria como “um efeito 
de presença, do que se apresenta, sem uma perspectiva representativa 
que suponha uma postulação ontológica do ser que re-presenta, do ‘su-
jeito por trás da máscara’” (p. 358). Nesse sentido, ainda segundo Ja-
notti Júnior, nós “precisamos considerar que o audiovisual no universo 
da música popular massiva é parte de uma complexa rede de coletivos 
humanos e não-humanos que compõe escutas conexas que integram mú-
sica, audiovisual, entrevistas” (2016, p. 358), perfis em sites de redes 
sociais, apresentações ao vivo e em programas de televisão, e que, por-
tanto, está submerso por um cenário midiático bastante singular.

No projeto de compreensão da performance audiovisual empreen-
dida pelos intérpretes na música popular massiva, os autores ressaltam 
a existência de uma assinatura autoral, corporal e vocal do artista que 
performatiza determinada peça audiovisual, ainda que o videoclipe não 
seja de exclusiva autoria de quem o canta. Na noção de assinatura au-
toral da performance não é reivindicada uma suposta verossimilhança 
com a “realidade” vivenciada pelo sujeito que performa, mas sim uma 
construção midiática galgada na própria ideia de que esta performan-
ce é também uma ficção, ainda que não seja completamente irreal. Tal 
relato sonoro-visual conjuga-se enquanto uma estratégia na busca por 
autenticidade, sabendo que o público é co-construtor desta performance 
midiática e que, portanto, a leitura do fã sobre o artista é parte funda-
mental e constituinte de qualquer expressão artística.
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Trazendo à tona a dimensão performática do álbum visual para o 
debate, empreendemos o argumento de que a narrativa midiática da 
star persona se coloca como um dos elementos centrais do formato, per-
mitindo-nos refletir sobre uma das muitas características que unificam 
tal obra audiovisual em torno de uma mesma atmosfera. Desse modo, 
Florence parece se tornar uma espécie de arcabouço midiático no qual 
a iconografia disponível acerca da artista passa a se tornar um marco 
referencial para o consumo de seus trabalhos. A star persona de Florence 
Welch se transforma na “protagonista” do enredo apresentado em The 
Odyssey, possibilitando que uma narrativa no limiar entre o público e o 
privado se manifeste no projeto audiovisual em análise neste trabalho.

Os motivos condutores visuais

Ao acionarmos a ideia de um suposto fio condutor que conduziria a te-
mática da obra, nos colocamos diante de outro aspecto que parece impri-
mir uma ideia de continuidade entre todas as faixas audiovisuais presen-
tes em The Odyssey. Uma das categorias analíticas utilizadas por Cara 
Harrison (2014), e que nos parece pertinente trazer à tona na análise do 
álbum visual, é o que a autora chama de motivos condutores da narra-
tiva apresentados de maneira visual. O motivo condutor (leitmotif), em 
sua definição musical mais popularmente associado às óperas de Richard 
Wagner, é “um tema [...] cujo propósito seria representar ou simbolizar 
uma pessoa, objeto, lugar, ideia, estado de espírito, força sobrenatural 
ou qualquer outro elemento em um trabalho dramático” (Whitall apud 
Harrison, 2014, p. 42).31 Um visual leitmotif, na concepção trabalhada 
por Harrison, se caracteriza por ser qualquer elemento visual que se 
apresenta e reapresenta constantemente no decorrer de um mesmo ál-
bum, criando uma ligação entre as faixas e fazendo com que a obra se 
torne tematicamente coesa.

Tal categoria analítica já é antecipada nos estudos de Carol Vernal-
lis (2004) acerca dos mecanismos estéticos empregados pelo videoclipe 
31 “A theme […] whose purpose is to represent or symbolize a person, object, place, 

idea, state of mind, supernatural force or any other ingredient in a dramatic work” 
(tradução nossa).
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na construção de sua produção de sentido. Carol Vernallis (2004), ao 
refletir sobre os parâmetros musicais que se encontram inscritos na tes-
situra audiovisual dos vídeos musicais, afirma a centralidade das “rimas 
visuais” como um importante articulador da experiência audiovisual 
deste produto. As rimas visuais podem ser caracterizadas pela constante 
repetição de uma pletora de elementos visuais que, “em conjunto com 
movimentos de câmera e uma montagem rápida, cria um senso de conti-
nuidade visual que se iguala ao fluxo musical” (Vernallis, 2004, p. 159) 
da canção.

Tal estratégia se ancora em uma noção circular e repetitiva inerente 
à estrutura musical padrão da música popular massiva,32 lembrando-
-nos sempre de que estamos diante de um produto audiovisual bastante 
particular, que vai cooptar as diretrizes estéticas advindas da música 
popular massiva a fim de criar um semblante audiovisual para a canção. 
Tais rimas visuais, ao pensarmos na estrutura mais abrangente do álbum 
visual, poderiam ser aproximadas dos motivos condutores visuais,33 aju-
dando na construção de uma certa continuidade aparente entre uma 
faixa audiovisual e outra.

Acreditamos que esta categoria se torna útil na análise do álbum vi-
sual tendo-se em vista a não cronologia e a não continuidade característi-
cas da linguagem audiovisual do videoclipe. Neste caso, compreendemos 
que o motivo condutor parece ser uma noção mais fluida, atrelada ao flu-
xo ritmado da música popular massiva e suas formas não-visuais de nos 
contar uma história. Os motivos condutores, nesse sentido, empregam 
uma continuidade visual aparente entre as faixas audiovisuais sem con-
formá-las a uma linearidade cronológica e sem que precisemos analisar 
o formato através de uma lente exclusivamente narrativa. Nesse sentido, 
32 Sublinhamos, neste trabalho, a existência de uma gama variável de possíveis estru-

turações musicais compreendidas no universo da indústria fonográfica. Apenas sa-
lientamos as três seções imprescindíveis a uma canção e que serão majoritariamente 
repetidas em uma infinidade de músicas populares. A música popular massiva, via 
de regra, divide-se geralmente em três principais seções musicais: o refrão, os ver-
sos e as pontes que irão fazer a ligação entre os versos e os refrões, os quais podem 
conter variações principalmente na introdução e na conclusão da mesma.

33 Tradução livre do conceito de visual leitmotif, proposto por Cara Harrison (2014).
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tal categoria parece se adequar às limitações teóricas apresentadas por 
um formato tão complexo quanto o álbum visual.

Um dos motivos condutores mais evidentes em How Big, How Blue, 
How Beautiful pode ser percebido como uma gestualidade específica 
realizada por Florence Welch e que se repete em vários momentos do ál-
bum visual em questão. Tal gestualidade se concentra na artista levando 
suas mãos à boca, como se este gesto a lembrasse do gosto deixado pelo 
homem que, no enredo do álbum visual, a protagonista amara (figura 4).

Figura 4. Frames de momentos distintos de The Odyssey, no qual podemos ver 
uma gestualidade específica sendo realizada por Florence Welch. 

Tal movimento coreográfico imprime uma continuidade aparente entre 
os diversos capítulos apresentados pelo projeto, possibilitando-nos as-
sistir a uma obra coesa e contínua. Pelo fato de tal gestualidade ser re-
petida inúmeras vezes no decorrer da narrativa, o espectador acaba por 
criar uma ponte metafórica entre tal movimento e a dimensão trágica da 
odisseia vivida pela protagonista. Ao sermos confrontados com a mão 
levada à boca, rapidamente acionamos a ideia da morte e do luto vivido 
por Florence, que se utiliza deste gesto como uma maneira de tornar pre-
sente o homem com o qual mantinha um relacionamento amoroso. Este 
movimento coreográfico, nesse sentido, não só torna latente a lembrança 
do relacionamento amoroso e do estágio de luto pelo qual a protagonis-
ta passa, mas também materializa um estado de espírito específico, que 
conjuga toda a narrativa em torno de um mesmo motivo condutor.
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Considerações finais

Atualmente, a união das possibilidades apresentadas pela ascensão do 
digital, atrelada às necessidades do mercado fonográfico e às transfor-
mações em curso na cultura audiovisual, trouxe o álbum visual para o 
centro mercadológico dos lançamentos musicais de grande investimen-
to. A aceitabilidade do formato cria terreno fértil para a construção 
de estudos e pesquisas baseadas nas diferentes linguagens audiovisuais 
possíveis atreladas a este tipo de lançamento. The Odyssey apresenta de 
maneira pontual uma possibilidade de análise que destaca a interseção 
entre diferentes formas de linguagem audiovisual e introduz parte da 
nova configuração do mercado musical, algo que dialoga com as lingua-
gens televisiva, cinematográfica, do videoclipe e que está presente nas 
novas plataformas digitais, sem necessariamente construir uma hierar-
quia entre elas. Nos últimos anos, pode-se resgatar outros projetos que 
apresentam paralelos com a forma de lançamento e divulgação do álbum 
que é objeto deste artigo, tanto na música pop quanto em outros estilos 
musicais, como nos casos de Lemonade (2016) de Beyoncé ou Anima 
(2019), lançado por Thom Yorke, vocalista da banda Radiohead. 

Entender a negociação entre a fluidez estética e as estratégias de mer-
cado inscritas no álbum visual nos permite compreender a conversão de 
uma catarse individual e particular em um produto midiático de amplo 
alcance, bem como a participação destas obras na carreira de um dado 
artista. Cabe destacar, portanto, que a análise não se propõe a falar sobre 
sobreposições do caráter artístico frente ao mercadológico e vice-versa, 
mas pensar em como os componentes que garantem a circulação da 
obra se articulam em um projeto que tensiona a subjetividade autoral e 
o caráter massivo dos álbuns visuais. Neste sentido, cabe destacar que o 
presente texto entende hbhbhb/The Odyssey como um momento par-
ticular tanto na trajetória da banda quanto da indústria de um modo 
geral. Algo que não se configura como a compreensão de uma tendência 
ou o entendimento de uma tradição a se formar, mas sim sobre uma 
possibilidade de materialização de projetos musicais no contemporâneo.
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Um dos aspectos mais permanentes do novo cenário digital parece 
ser a onipresença das plataformas de streaming (tanto de vídeo quanto 
de áudio) na última década, articulando específicas formas de fruição 
estética. Esta nova ecologia midiática pauta um período de transição 
das indústrias fonográfica e audiovisual, tensionando as antigas estru-
turas que sustentavam as formas de produção, distribuição e consumo 
massivo dos conteúdos que circulavam por estes espaços. Entretanto, é 
importante sublinhar que o advento da música digital e a consolidação 
da internet a nível mundial não anula ou torna obsoleta os impactos do 
álbum de músicas, do videoclipe ou do cinema neste contexto, pois a 
força conceitual destes produtos é ainda bastante evidente em platafor-
mas digitais tais como o YouTube, o Netflix ou o Spotify, por exemplo.

Refletir sobre o álbum visual, na esteira de todas as discussões le-
vantadas por este trabalho, é observar com atenção os novos caminhos 
possíveis que se descortinam no começo deste ainda recente século xxi. 
Ao nos afastarmos dos discursos apocalípticos e das retóricas tecnologi-
camente deterministas que ensejam as discussões sobre as novas mídias 
nas últimas décadas, podemos compreender com mais clareza os fenô-
menos estéticos que atravessam a intrincada paisagem comunicacional 
do contemporâneo.
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Opacidade sonora no Novo Ciclo
de Cinema Pernambucano1

Igor Araújo Porto,2

Miriam de Souza Rossini3

RESUMO: A partir de três filmes do chamado Novo Ciclo de Cinema Pernambucano, 
o artigo propõe pensar a presença de um possível regime de opacidade no som de ci-
nema brasileiro contemporâneo. A análise dos filmes, que exploram as possibilidades 
estéticas das novas tecnologias de captação, edição e exibição de som, é tensionada 
com a revisão teórica sobre os conceitos chaves dessa discussão. Para isso parte-se da 
definição dos regimes de opacidade e transparência, segundo Xavier (2012), e de sua 
relação com o real. Depois, discute-se o impacto das tecnologias do cinema para esta 
problemática. Conclui-se que as novas tecnologias introduzidas no período possuem 
um impacto, embora nem sempre o que se espera delas originalmente.

PALAVRAS-CHAVE: Som no cinema. Tecnologias. Opacidade. Cinema pernambucano.

ABSTRACT: Inspired by three films of the movement known as Novo Ciclo de Cinema 
Pernambucano, we consider a possible opacity of the device in film sound of Brazilian 
Contemporary Cinema. The film analysis explores the aesthetical possibilities opened 
by new technologies of sound recording, edition and display for film and is beset by 
the theoretical review of key concepts in the field. This develops from the definition of 
opacity and transparency of the device, as proposed by Xavier (2012), and its relation 
with the real. After that, the impact of film technologies in this problematic will be 
discussed. We consider that the new technologies introduced in the time frame have an 
aesthetical impact, though it does not necessarily match what was expected originally..

KEY-WORDS: Film sound. Technologies. Opacity. Cinema pernambucano.

Vivemos, desde os anos 1990, um momento peculiar na história do 
som no cinema brasileiro, dentro do que Fernando Morais da Cos-

ta (2006) vai chamar de “excelência técnica”. Esta excelência se daria 

1 Texto adaptado e revisado a partir da dissertação de Mestrado A baixa fidelidade 
como opacidade no som de cinema: o exemplo do novo ciclo de Pernambuco (Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul, 2019).

2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (ufrgs).
3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (ufrgs).
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pela formação de técnicos qualificados para o áudio (captação e edição 
sonora, por exemplo), pelos desenvolvimentos tecnológicos diversos 
acessíveis à produção (como diferentes microfones que captam mais de-
talhes) e por mudanças nas salas de exibição que podem utilizar sistemas 
multicanal, mesmo com baixo orçamento. Marcelo Ikeda (2012) ressalta 
também o quanto o preço de mercado dos equipamentos de gravação 
caiu nos últimos anos.

Costa (2006) aponta em sua tese para os três principais efeitos da 
adoção gradual dos gravadores e editores digitais que acontece neste 
período. O primeiro seria a possibilidade de gravar externas em muitos 
canais no som direto. O segundo seria a eliminação do ruído de transição 
de um formato a outro (ou simplesmente decorrente de desgaste durante 
o processo de edição físico) que ocorre com a popularização de filtros de 
ruído. E, em terceiro, temos o processo de edição não-linear, bem como 
a possibilidade de se abrir inúmeras pistas de som. Além de facilitar a 
sincronização e a inserção de elementos sonoros, é preciso notar que na 
edição digital o montador tem maior noção do resultado. Fato é que dos 
anos 1990 para cá houve uma adesão maior em termos técnicos, tecno-
lógicos e estéticos ao que se tem como padrão no mercado internacional 
quando falamos em som de cinema.

Entretanto, mesmo diante deste cenário, uma série de filmes brasilei-
ros tem se destacado por subverter itens básicos do que é convencionado 
como aceitável para “som bom” em um filme. Algumas dessas regras 
tratam da maneira de representar espaços; outras, de como montar as 
pistas de voz, de música e de ambientes de forma equilibrada. Aqui 
queremos abordar, em especial, a subversão da regra tácita de que as 
marcas de gravação e edição no filme devem ser escondidas para que o 
som seja considerado bom; subversão que vem sendo feita em algumas 
cinematografias, inclusive a brasileira.

Observa-se a tendência, em alguns diretores, de desprezar as orien-
tações para se obter um “som bom”. Paralelo a isso, desenvolve-se um 
discurso metalinguístico que remete ao Cinema Moderno, de meados 
do século xx, e o atualiza. Podemos ver esta tendência, por exemplo, 



opacidade sonora

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 1, jan.–jun. 2020 · ppgm-ufrj

267

no cinema argentino, com os filmes de Lucrécia Martel, ou no chama-
do cinema de fluxo asiático, em filmes de diretores como Apichatpong 
Weerasethakul e Tsai Ming-Liang. No Brasil, há exemplos de filmes que 
subvertem essas regras do som em vários polos de produção, mas onde 
esse uso técnico-estético mais aparece é naquele grupo que vamos chamar, 
a partir de Nogueira (2009), de Novo Ciclo de Cinema de Pernambuco. 

Pretendemos discutir neste artigo, portanto, um conjunto de filmes 
brasileiros recentes, em especial os pernambucanos, que vai à contra-
mão dos desenvolvimentos técnico-estéticos da área, deixando à mostra 
as marcas produtivas de sua banda sonora. Para entender tais escolhas, 
partimos de um resgate da teoria de Ismail Xavier sobre opacidade e 
transparência. Para o autor, a ideia da imagem, ou da imagem sono-
ra, como mais próxima do referente é ilusória, pois há sempre proces-
sos envolvidos na produção de um filme que não dependem da coisa 
real. Como alternativa, ele propõe duas “posturas estético-ideológicas” 
(Xavier, 2012, p. 12): os regimes de transparência e de opacidade do 
dispositivo. O primeiro regime visa a reforçar a ilusão de realidade, e o 
segundo, a chamar a atenção para o caráter produzido da imagem e do 
som no audiovisual.

Vamos explorar, portanto, esses dois regimes propostos por Xavier e 
observar como essas posturas aparecem em filmes mais ligados à indús-
tria do som no cinema e naqueles que fogem de tais parâmetros. Por fim, 
vamos aproximar a discussão de trabalhos do Novo Ciclo de Cinema 
Pernambucano, em que esse tipo de efeito é recorrente, usando como 
exemplos os filmes Ventos de agosto (2014) de Gabriel Mascaro, O som 
ao redor (2012) de Kleber Mendonça Filho, e Avenida Brasília Formosa 
2010) de Gabriel Mascaro.

Sobre o conceito de opacidade

A ideia que Xavier (2012) apresenta sobre as posturas estético-ideológicas 
em torno da relação do dispositivo cinema com a realidade vai guiar nos-
sa argumentação. Para o autor, há três regimes de discursos possíveis. O 
primeiro seria aquele que atribui ao cinema um papel de índice, ou seja, 
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de permanência do real. É uma ideia que vem desde os escritos sobre a 
fotografia: a de que o produto dos aparatos técnicos conservaria em si 
mais resquícios do real do que a pintura ou a literatura. Este tipo de dis-
curso é muito comum para falar de som, como nos mostra Rick Altman 
ao abordar a indexicalidade no campo sonoro (Altman, 2012, p. 45). 
É interessante observar, por exemplo, que para um grupo de analistas 
o som é naturalmente mais real do que a imagem por se referir a algum 
evento que aconteceu de fato no mundo real e foi gravado, enquanto 
a imagem pode ser produzida digitalmente ou por efeitos visuais. Esta 
postura se mostra inadequada por diversos motivos, inclusive pelo fato 
de que também o som pode ser gerado eletronicamente. Segundo Xavier 
(2012), procedimentos como enquadramento, montagem, ou mesmo a 
captação de som, vão tornar impossível compreender aquelas imagens 
como mero registro do real. Esta linha argumentativa ignora que tanto 
o fenômeno visual quanto o sonoro são resultados de uma produção 
técnica e estética. No caso sonoro, através do posicionamento dos mi-
crofones, da mixagem e de outros efeitos.

Pensando na discussão sobre os regimes de opacidade e transparên-
cia, o discurso cinematográfico se revela como “a concepção assumida 
por diferentes autores e escolas quanto ao estatuto da imagem/som do 
cinema frente à realidade” (Xavier, 2012, p. 12). Suspensa essa ideia 
de que há algo de fundamento mais real no cinema do que em outras 
artes, surgem os outros dois regimes: o da transparência, que pensa o 
cinema como uma “janela para o mundo” (Xavier, 2012, p. 9), através 
do apagamento dos rastros de produção de um filme, e o da opacidade, 
em que há um reforço na “consciência da imagem” e uma busca por 
chamar a atenção para o “aparato técnico e textual que viabiliza a repre-
sentação”. O autor também associa, em geral, o primeiro regime a um 
cinema mais narrativo-representativo, e o segundo, com os cinemas de 
vanguarda e experimentais. No entanto, é possível pensar que opacidade 
e transparência coabitam diferentes projetos fílmicos, marcando-os em 
grau maior ou menor, seja em relação aos aspectos narrativos ou aos 
técnico-estéticos.
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Por um lado, há, parece-nos, um ensejo de criar aparatos que possam 
fortalecer o regime de transparência. A busca incessante pela redução de 
ruído, tanto na captação, quanto na exibição, pode ser encarada como 
um rastro desta ideia. Por outro, há uma dinâmica que se estabelece entre 
uma corrente majoritária que segue esse “sentido” da tecnologia, ao usar 
o som para constituir um espaço fílmico representacional naturalista, e 
uma contracorrente que busca chamar a atenção para os processos de 
gravação e para a materialidade do objeto filme, para a superfície da 
tela. É nessa contracorrente, acreditamos, que se inserem os regimes de 
opacidade que trabalhamos aqui.

No momento em que a possibilidade de silêncio é cada vez maior 
(Costa, 2010), assim como certa assepsia da imagem sonora, alguns ci-
neastas escolhem fazer o caminho oposto, ressaltando os ruídos, os sons 
fora de campo, a ausência de perspectiva e a confusão entre as pistas. 
Propomos, então, ler este procedimento como uma atualização do regi-
me de opacidade do dispositivo, tal como definido por Xavier (2012).

Essa abordagem é retrabalhada por diversos autores, embora nem 
sempre nos mesmos termos. Falando diretamente sobre o som de cinema, 
Gilles Deleuze (1990) faz uma breve revisão histórica do uso do som no 
cinema e define três regimes da imagem sonora, que ele chama de os três 
estatutos da banda sonora. No primeiro cinema, que coincide mais ou 
menos com o chamado cinema mudo, a preponderância era da visão. 
No cinema clássico, falado, há a submissão do som ao visual, que visa 
a ressaltar a qualidade mimética. Por fim, o cinema moderno inaugura 
uma autonomia entre estes dois componentes, chamando a atenção para 
o papel da montagem na sincronia entre som e imagem. Estes se referem 
mais ou menos aos regimes descritos por Xavier.

Se pensarmos na transparência como um regime que apaga seus pro-
cessos técnicos, temos uma série de procedimentos que busca ressaltar 
o sentido do filme como extensão de um mundo naturalizado, a janela 
para o real de que falávamos antes. A opacidade, por oposição, pare-
ce se voltar para a materialidade fílmica, para as marcas explícitas do 
processo da produção. Ao abordar esse caráter de coisa do produto 
cultural, observamos a coincidência da proposta de Xavier com a de 
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Michel Chion acerca dos índices de materialidade fílmica, que “puxam 
a cena para o concreto e o material” (1994, p. 114, tradução nossa), e 
que procuram se debruçar sobre objetos e fenômenos em si, e não suas 
representações. 

Desta maneira, falaremos sobre como se dá a relação do som e suas 
tecnologias e dos códigos estéticos que esta relação incentiva, variando 
entre uma aproximação maior ou menor com o real. Faz-se mister aqui 
ressaltar que não se trata de defender um determinismo da tecnologia 
sobre a forma fílmica, mas entender o que elas sugerem como resultado 
de certas demandas sociais e que tipos de respostas não previstas elas 
geram quando são inseridas na práxis do cinema. Não há também um 
posicionamento histórico tão rígido; o que chamamos de regime aqui 
são tendências que saem e entram em moda. Manifestam-se através de 
diversos fatores e não necessariamente se impõem hegemonicamente. 
Contudo, acreditamos, como dissemos antes, que há uma evolução das 
tecnologias de captação, edição e exibição de som visando ao aperfei-
çoamento do estatuto da transparência, e que se torna prevalente nos 
cinemas mainstream. Isto pode ser visto, por exemplo, no esforço em 
prover melhores aparelhos de adr4 e de redução de ruído.

Ao mesmo tempo, esse sentido da tecnologia gera movimentos estéti-
cos que visam a se diferenciar do regime de som transparente ao mostrar 
seus processos materiais, e para entender este uso faremos uma breve 
revisão de como esses discursos (o do real, o da transparência e o da opa-
cidade) se organizam, tendo em vista principalmente o som no cinema.

4 adr é sigla para Automated Dialogue Replacement, técnica que substitui frases iso-
ladas de diálogo no desenho de som para preservar a inteligibilidade, eliminar ru-
ídos, entre outras finalidades, sendo o principal método de dublagem utilizado no 
cinema. Segundo Berchmans: “O adr, ou substituição automatizada dos diálogos 
nada mais é do que uma gravação de voz feita em estúdio, após a conclusão da fil-
magem da cena. Em um vídeo, o ator vê a cena, escuta o som original pelo fone de 
ouvido e faz sua fala novamente. O processo é repetido até que o trecho gravado 
tenha exatamente o mesmo tempo e movimento labial de sua imagem pré-filmada. 
Com o adr, pode-se eliminar ruídos e respirações ruidosas, falhas de dicção, ruídos 
externos da filmagem e conseguir trechos de som com melhor interpretação e clare-
za” (Berchmans, 2006, p. 173).
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Opacidade e transparência no som de cinema

Uma característica da imagem técnica, em seus primórdios, foi trazer 
à tona a questão do que é real e do que é mediação. Muitos autores 
apontaram para uma aproximação ao referente. Para que haja uma foto 
ou um filme, deve haver algo a ser fotografado ou filmado.5 No cinema, 
há também uma ilusão de realidade fortalecida pela semelhança entre 
imagem e referente (Xavier, 2012, p. 18). Xavier mostra como há um dis-
curso que procura pensar o filme como índice (denota o real) e ícone (se 
assemelha ao real), excluindo a mão humana e a mediação no processo. 
Quando os elementos de linguagem desfazem essa proximidade, os dois 
regimes que o autor propõe são inaugurados: um que busca reinstaurar 
a ilusão de realidade (a transparência), e outro que volta os seus efeitos 
de linguagem para os processos em si (a opacidade). 

No caso do som de cinema, cria-se uma situação paradoxal, em que 
quanto mais elementos que simulam a realidade na trilha sonora apa-
recem (o som é uma coletânea de fragmentos, grande parte gravada em 
estúdio através do foley, com uso constante de roomtone6 etc.), mais fica 
evidente o quão produzida é aquela realidade, desfazendo o discurso de 
realidade.

Altman (2012) nos diz que há, sim, algo de indexical no som de cine-
ma. Uma espécie de permanência do real, no sentido de que os eventos 
registrados (excluindo efeitos computadorizados) aconteceram para que 
a gravação pudesse ser feita. Porém, o autor pensa que é mais produti-
vo, do ponto de vista epistemológico, ignorar esse aspecto, já que: “Aos 
poucos, a natureza indexical do cinema sonoro fica comprometida pela 
habilidade que redes acústicas e eletrônicas possuem para alterar ou 
simular sons” (Altman, 2012, p. 44, tradução nossa).

5 A mesma lógica foi utilizada para descrever as primeiras gravações de áudio. Kittler 
(1999) aproxima o fonógrafo do real, pela suscetibilidade ao ruído.

6 Conjunto de sons captados no set de filmagem para que se mantenha a estabilidade 
do fundo sonoro na edição do filme. Segundo Débora Opolski, no glossário de sua 
dissertação: “Room tone tem seu significado na tradução literal: é o tom da sala. O 
som do ambiente gravado sem a presença de diálogos ou ruídos” (Opolski, 2009, p. 
106).
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Dois exemplos podem ajudar a pensar os avanços e as contradições 
desse discurso do real no som de cinema. Um deles se relaciona à intro-
dução dos captadores de som direto. Costa mostra como a inserção desta 
tecnologia no cinema brasileiro vai instaurar um discurso na crítica de 
“democracia sonora” – o pobre pode agora ter a sua voz ouvida. Essa 
foi a impressão generalizada com relação ao curta-metragem Maioria 
absoluta (1964), de Leon Hirzsman, que “partia da chance concretizada 
de dar voz às camadas menos favorecidas do povo” (Costa, 2006, p. 
146-147). Essa impressão inicial, entretanto, se desfaz muito rapida-
mente. Jean-Claude Bernardet vai chamar a atenção para as diferen-
ças de tratamento na montagem e na impostação da voz do narrador 
e dos entrevistados em documentários da época (Bernardet, 1985, p. 
32) que impossibilitam uma relação horizontal entre entrevistados e 
entrevistadores. 

O outro exemplo vem de uma experiência feita por Jean-Marie Straub 
e Danièle Huillet, que tentam justamente interferir o menos possível na 
captação e edição de som de seu filme Trop tôt / Trop tard (Tarde de-
mais / Cedo demais, 1981), com o intuito de criar uma atmosfera mais 
autêntica. O resultado é, segundo Chion, no mínimo estranho. O autor 
então comenta:

Isso (a estranheza) acontece porque o espectador não está acostumado? Certa-
mente, mas também porque a realidade é uma coisa e a sua transposição para 
uma bidimensionalidade audiovisual (uma imagem plana) é outra. [...] Não há 
razão para que as relações audiovisuais, assim transpostas, pareçam o que são 
na realidade, especialmente se queremos que o som original pareça verdadeiro. 
(Chion, 1994, p. 96, tradução nossa)

Ao buscar um real “mais real”, o filme cai no artifício. Essa noção da 
artificialidade produz uma reação: o cinema passa a esconder suas mar-
cas, daí a ideia de transparência. A instauração do paradigma represen-
tacional no cinema hollywoodiano, que fortalece a ilusão, vai gerar uma 
demanda por tecnologias que possam engrandecer esse efeito. Talvez a 
primeira delas seja o isolamento acústico das salas.7 O tipo de postura 

7 Emily Thompson (2002) afirma que a noção de um espaço silencioso, com acústica 
semelhante a uma sala de concerto, é gestada nessa época e exigiu grande esforço 
por parte de técnicos, arquitetos e engenheiros.
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que esse modelo de exibição cinematográfica favorece é de um modelo de 
representação que é mais “janela-para-o-mundo” – e ele ganha a disputa 
com outra forma de exibição, mais popular e ruidosa, que era típica dos 
antigos cinemas de calçada. O objetivo dessas novas salas de cinema, 
com som “perfeito”, era ajudar a criar um ambiente que conseguisse 
reproduzir melhor o modelo de som de filmes que, igualmente, usavam 
uma tecnologia de ponta na captação e finalização da banda sonora. 
Este modelo era fortemente baseado na experiência da sala de concerto.

Uma segunda tecnologia foi a dos filtros de redução de ruído. Uma 
ideia constante tanto para a indústria quanto para os teóricos é entender 
o ruído como um aspecto negativo. No caso do cinema, há uma dificul-
dade em lidar com esse elemento, pois ele não pode ser entendido apenas 
do ponto de vista da representação. Por conta disso, há esforços muito 
radicais em diminuir a quantidade de ruído nos filmes. Os compressores 
e equalizadores, por exemplo, funcionam neste sentido. Os compresso-
res auxiliam na redução ruído na medida em que diminuem a amplitude 
dinâmica evitando ruídos desnecessários ou acidentais. Já os equaliza-
dores cortam as frequências mais altas e mais baixas, impedindo que 
pessoas com audição mais sensível sejam importunadas por ruídos que 
podem ter escapado ao editor. O esforço mais constante nas indústrias 
fonográficas e cinematográficas, porém, é para se livrar do ruído resul-
tante do suporte ou da exibição. O sistema Dolby, por exemplo, precisa 
desenvolver um compressor para reduzir o ruído do sistema, que vai ser 
importante para que o som estéreo possa se popularizar em uma escala 
industrial. O excesso de ruído na sala e as interferências múltiplas difi-
cultaram durante muitos anos a implantação do som estéreo8 em larga 
escala nos cinemas, o que só vai acontecer nos anos 1970.9

8 O som mono era o prevalente no começo do cinema sonoro. A trilha era editada para 
ser exibida em uma fonte única na sala, normalmente de trás da tela, ou com várias 
caixas que transmitiam o mesmo conteúdo. O som estéreo, por sua vez, é quando 
há mais de uma caixa exibindo faixas diferentes. Os sons são separados ou em es-
querda e direita, ou em quatro faixas, ou em cinco, e por aí vai: “O termo estéreo 
originalmente era utilizado para identificar qualquer método de transmissão sonora 
que utilizasse dois ou mais canais, conforme definição estabelecida por Snow e ou-
tros autores em 1953” (Costa, 2013, p. 20).

9 Já existiam experiências de exibição com som estéreo desde a década de 1940, mas 
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O som estéreo, em especial, nas suas manifestações mais modernas, 
como o surround, é criado para facilitar uma ilusão de imersão, e, ao 
contrário do que acontece com o som frontal, sugere um ambiente mais 
parecido com o que temos na vida real. Essa suposta ilusão segue alguns 
pressupostos psicológicos e outros culturais. Do lado psicológico, há 
a relação ao fato de como percebemos o espaço. O espaço fílmico não 
se coloca em correspondência“um para um” com a realidade. Chion 
exemplifica esse aspecto lembrando os primeiros experimentos quando 
da implantação do som estéreo em que se tentava colocar o que estava 
do lado esquerdo na representação do filme na caixa de som do mesmo 
lado, e vice-versa. Para o autor francês, logo em sequência esse modelo 
foi abandonado, pois causava estranhamento nas plateias por ir à con-
tramão do tipo de “espacialização mental” (Chion, 1994, p. 70) a que 
as pessoas estavam acostumadas diante da tela de cinema.

É uma espacialização que, segundo James Lastra, em seu livro sobre 
a inserção do som no cinema hollywoodiano nos anos 1930 e 1940, 
preserva a voz e os diálogos em primeiro plano, e, no segundo plano, 
tenta emular um bom lugar de sala de concerto. Para o autor, é uma 
mistura de dois modelos de espaço audível que vai imperar na indústria 
cinematográfica, ao menos do cinema clássico. Do modelo fonográfico, 
apropriam-se os técnicos de som da ideia de simular a escuta de um 
ouvinte ideal, através do ponto de escuta, e uma vaga ideia de fidelida-
de perceptiva. Do modelo telefônico, fica a intenção de colocar a voz 
acima dos outros elementos para favorecer a inteligibilidade, o que ex-
plica em parte a “frontalidade” (Lastra, 2000, p. 141) dos microfones 
e alto-falantes.

O fenômeno psicológico da espacialização mental é baseado em cer-
tos tratados culturais.10 No som de cinema, podemos pensar em uma 

estas eram reduzidas a uma sala ou filme específico e apresentavam muitos proble-
mas de ruído. O compressor embutido do Dolby, criado em 1969, propiciou a tran-
sição de uma maioria de salas em mono para o estéreo (Costa, 2013, p. 31).

10 Jonathan Sterne (2003), por exemplo, estuda como o século xix desenvolveu certos 
modos de escuta específicos a partir de suas tecnologias, que por sua vez já são pen-
sadas com certo modo de escuta em mente. O médico só pode auscultar o paciente 
se souber que tipos de ruídos específicos ele procura (Sterne, 2003, p. 90). 
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convenção em torno do que Chion definiu como ponto de escuta (Chion, 
1994, p. 89).O termo retoma tanto a noção estética de que a experiência 
subjetiva de um personagem deve definir a distância dos sons, quanto 
a ideia de que na sala de cinema o espectador deve se sentir no centro 
dessa experiência. Todas essas são experiências que buscam aproximar o 
espectador na sala de cinema dos regimes de transparências já propostos 
nos filmes. O surround, obviamente, viria a radicalizar esse tipo de ex-
periência. Simular a maneira como estamos imersos no mundo é o que o 
som surround pretende. Isto pode ser visto em filmes que jogam ruídos 
para as caixas de som no fundo, por exemplo.

Saindo das questões particulares do cinema, podemos dizer que es-
ses regimes de transparência privilegiam uma ideia de representação em 
detrimento de uma experiência mais corpórea. Assim, é favorecido um 
modelo abstrato e interpretativo de entendimento da obra. O espectador 
de cinema, ao optar pela fruição do objeto estético apenas pelo seu lado 
mimético, dentro dessa ideia de imersão total no conteúdo cinemato-
gráfico, positivaria esse regime. Quando confrontado com as realidades 
materiais do ato de ir ao cinema através da opacidade, o espectador é 
colocado diante da presença do dispositivo cinema.

Ao invés de traduzir o mundo real por similitude, o regime de opa-
cidade vem justamente lembrar o caráter produzido de sons e imagens. 
Neste momento técnico em que vivemos, o ruído, sobretudo aquele que 
se refere aos aparelhos eletrônicos e às diferenciadas telas, pode ser en-
tendido como marca estética de um cinema que pretende chamar aten-
ção para sua materialidade. O regime de opacidade no som de cinema 
surgiria, assim, como um projeto estético que se dispõe a fazer oposição 
à prática comum do mercado, desfazendo um discurso de avanço tecno-
lógico linear na direção do som mais “puro”.

A parte irônica disso tudo é que para haver esse projeto estético al-
ternativo é preciso que a tecnologia evolua, pois ele é uma escolha do 
realizador e não uma circunstância do aparelho. O aumento do silêncio 
nas salas de projeção por conta do multicanal e dos redutores de ruído 
torna relevante a opacidade na trilha sonora. Há um fenômeno pareci-
do na história da música: quando os processos de gravação se tornam 
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majoritariamente digitais – incluindo um apagamento dos ruídos “ana-
lógicos” –, muitas bandas passaram a buscar esses mesmos ruídos como 
forma de adquirir autenticidade (Castanheira, 2016, p. 5).

O ruído chama atenção nesse panorama de regime de opacidade, 
principalmente aquele ligado às tecnologias e aos aparelhos eletrônicos. 
Estes sons podem: romper o pacto representacional chamando atenção 
para o processo técnico envolvido; suscitar as diferentes texturas que 
permeiam o nosso cotidiano; e/ou disparar um processo nostálgico de 
retorno a outra época. Dessa forma, a partir de processos de captação 
ou de edição da banda sonora, é possível observar diferentes efeitos que 
nos propõem o regime de opacidade sonora.

O primeiro caso de opacidade é observado quando os aparelhos de 
gravação aparecem em cena, trazendo os ruídos que nos lembram de 
todo o processo de gravação e edição pelo qual o filme passou, e do 
caráter artificial daquela ficção. Um segundo efeito de opacidade está 
na montagem abrupta, pois rompe com dois códigos tácitos do som no 
cinema: a) o de que não haverá cortes secos, a fim de manter o raccord 
nas cenas; b) o de que, quando forem usados fades, buscar-se-á manter 
uma consistência entre um ambiente e outro, daí o uso de roomtone.

A exigência de que não haja cortes secos no som é bem registrada por 
Reisz e Millar (2003, p. 238), em manual de montagem para cinema: 
“As mudanças no volume e na qualidade geral do som devem ser feitas 
mediante uma espécie de encadeamento ou em cima de algum fundo 
sonoro, e não através de um simples corte”. Já Chion (1994) defende 
que a edição no som de cinema pode seguir uma lógica interna ou uma 
lógica externa. A interna é aquela que busca suavizar as transições e pre-
servar a sincronia entre som e imagem. A externa, por sua vez, “traz à 
tona efeitos de descontinuidade e ruptura, com intervenções externas ao 
conteúdo representado” (1994, p. 46). O corte seco seria uma das mani-
festações desta lógica externa, diz o autor, que apresenta como exemplo 
desse efeito aqueles que aparecem nos filmes de Godard (Chion, 1994, 
p. 44).

O terceiro caso de opacidade se dá quando há uma diferença de tex-
tura sonora entre as imagens. Schafer (2001) define textura ao falar 



opacidade sonora

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 1, jan.–jun. 2020 · ppgm-ufrj

277

das timbragens. O timbre seria esse emaranhado de pequenas diferenças 
sonoras que nos fazem perceber a origem de um som. A marca que fica 
em um som ao ser criado por um violão, um trompete, um sintetizador 
ou uma buzina de carro. Uma maneira de suscitar um regime de opa-
cidade no som de cinema é não deixar de ressaltar os diversos timbres.
Castanheira também reforça essa ideia ao associar o que ele chama de 
“ruído de máquinas” com o desenvolvimento de uma memória social 
em torno dos aparelhos (2015, p. 28). Por outro lado, diz o autor, há 
uma estratégia narrativa que associa automaticamente o ruído com o 
passado tecnológico, já que o digital não possuiria ruído. Dessa forma, 
“ter a consciência do ruído é ter a consciência do dispositivo mediando 
a experiência” (Castanheira, 2015, p. 34-35). E é isso que muitos filmes 
vêm fazendo ao ressaltarem o ruído, como podemos ver no exemplo de 
filmes do Novo Ciclo de Cinema Pernambucano.

Opacidade sonora no Novo Ciclo de Cinema Pernambucano

Ao trabalhar com os três filmes que são o objeto de análise do artigo, 
observamos que eles remetem à sua própria materialidade. Podemos per-
ceber isso de três maneiras: 1) através de efeitos de montagem, como 
o corte seco em O som ao redor (2012) de Kleber Mendonça Filho; 2) 
através dos ruídos combinados com as aparições dos próprios aparelhos 
de gravações, como as cenas com o microfonista em Ventos de agosto 
(2014) de Gabriel Mascaro; e 3) através da sugestão do passado em 
suportes antigos e seus ruídos, como as fitas vhs de Avenida Brasília 
Formosa (2010) de Gabriel Mascaro. São esses aspectos que vamos ana-
lisar nos filmes.

Quanto às cenas escolhidas, foram selecionadas em uma pré-análise 
levando em conta esses três aspectos. O corte seco será pensado a partir 
da cena onírica de O som ao redor (82’34’’–83’33’’). Para discutir a pre-
sença dos aparelhos em cena, utilizaremos todo o interlúdio com o mi-
crofonista em Ventos de agosto (30’12’’–37’01’’) e a cena da gravação do 
vídeo para reality show em Avenida Brasília Formosa (59’10”–59’37’’). 
Para falar sobre o passado, usaremos a cena do vhs neste último filme 
(14’40’’–17’35’’). As cenas foram assistidas em um sistema 5.1 e em um 
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notebook, fichadas e descritas. Por motivos de espaço limitaremos a 
discussão neste artigo.

Iniciaremos pelos efeitos de montagem, analisando primeiro o cor-
te seco em O som ao redor. Quando João e Sofia visitam um cinema 
abandonado em uma cidade do interior, onde está situado o engenho de 
Seu Francisco, avô de João, entra na banda sonora uma trilha musical 
convencionada como de tensão (82’34’’). A música orquestrada é uma 
anomalia dentro deste filme, uma vez que os sons costumam vir de fon-
tes inseridas na história. Na sequência (82’41’’), somando à atmosfera 
de tensão, podem-se ouvir gritos, primeiro de um homem e, depois, de 
uma mulher. Constatamos que há uma ruptura no pacto realista quando 
Sofia faz um gesto (83’13’’), um corte seco abrupto acontece na banda 
sonora, cessando a música e os gritos, e retornamos para o silêncio. Este 
é um dos pontos altos da lógica externa, se pensarmos na terminologia 
de Chion, já que o corte aqui não favorece a narrativa e, sim, fortalece 
uma ideia de ruptura entre som e imagem. O som, neste caso, não está 
subordinado à diegese. Dessa forma, os sons extradiegéticos da cena 
são os principais responsáveis por aproximar, em alguns momentos, o 
desenho sonoro desta cena de um regime de opacidade.

Bortolin sugere, com base em outros dois momentos desta sequência, 
que estes poderiam ser sons fantasmas (2016, p. 106). Assim como a 
música entra na cena do cinema abandonado, ouvimos passos sem fonte 
aparente no engenho (81’04’’–81’37’’) e barulhos de máquinas quando 
os personagens visitam uma fábrica em ruínas (82’11”–82’29’’). Em to-
das as três ocasiões, os personagens reagem a estes sons mesmo que não 
possam ver as fontes. Segundo Bortolin, a existência destes sons fan-
tasmas pode ser uma metáfora para a permanência do passado naquele 
espaço (Bortolin, 2016, p. 107). Para o nosso propósito aqui, vale mais 
a constatação de que formalmente os sons foram editados ali de maneira 
a chamar atenção para a montagem através da entrada brusca deles em 
cena. É esse mecanismo que vai evidenciar o processo de edição do filme.

Os gritos do cinema voltam mais adiante (83’24’’), desta vez vemos 
que se trata de uma sobreposição dos berros proferidos por João e Fran-
cisco em uma cachoeira junto de Sofia. Neste momento (83’27’’), aparece 
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a terceira instância de som extradiegético da cena. A câmera mostra 
João; há um ruído forte e abrupto, então, a água se transforma em san-
gue. Novo corte seco (83’31’’), e estamos no quarto de João e Sofia, em 
Recife, o que dá a entender que tudo não passou de um sonho.

Outra forma de ressaltar a edição do som não se dá pelo corte seco, 
mas sim pelo uso do fade in/fade out abrupto. Quando fala sobre Godard, 
Chion ressalta como esse jogo com as transições e o aumento de intensi-
dade ajuda a manter a edição audível, contrariando uma lógica interna, 
corrente no cinema narrativo, de suavizar as transições de entrada e 
saída na banda sonora. Em Ventos de agosto, estas transições abruptas 
acontecem nos momentos em que o microfonista aponta seu instrumento 
em determinada direção (35’03’’, 36’40’’). Parece-nos que este recurso 
está ali para reforçar a ligação entre o que ouvimos e a atividade deste 
personagem. Ainda assim, o próprio chamar a atenção para o dispositi-
vo já é um tipo de marcação que rompe a lógica da transparência, que 
procura não trazer o destaque para si mesma.

Outro elemento de montagem que pode ser pensado como um opera-
dor do regime de opacidade é a dinâmica de intensidade. Ainda que não 
se possa falar em silêncio absoluto no cinema, apenas em uma impressão 
de silêncio, é preciso notar que nos três filmes para os quais olhamos aqui 
há momentos em que essa sugestão é intercalada com aumentos muito 
abruptos na intensidade da banda sonora.

Isso é explícito em Ventos de agosto. Enquanto o microfonista inte-
rage com os moradores da comunidade, gravando sons do cotidiano dos 
locais, acompanhamos a chegada do fenômeno que dá título ao filme e 
que altera toda a dinâmica da trilha. No período em que o personagem 
passa ali, temos momentos de extremo barulho (30’12’’, 31’30’’, 36’40’’, 
37’01’’), alternados com silêncio (30’02’’, 31’02’’, 33’57’’). Chion defen-
de que a impressão de silêncio é criada pelo ambiente. Ou seja, se não 
podemos ter silêncio absoluto nos filmes, é possível criar impressões de 
silêncio a partir do que é entendido por som neutro em cada comunida-
de. E mais, essa impressão pode ser simulada através do contraste com 
o que seria uma trilha barulhenta: “O silêncio não é um vazio neutro. 
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É o negativo do som que ouvimos por antecipação ou imaginado. É um 
produto do contraste” (Chion, 1994, p. 57).

Alguns destes elementos, como o corte seco na cena do cinema em O 
som ao redor, possuem uma relação maior com a ideia de regime de opa-
cidade e retomam uma tradição de cinema moderno de descontinuidade 
entre som e imagem. Outros, como o corte seco na cena do mergulho 
em O som ao redor e a alternância entre silêncio e barulho em Ventos de 
agosto sugerem uma estética desviante do que é mainstream em edição, 
mas igualmente são instauradores de um regime de opacidade, uma vez 
que remetem à materialidade do formato fílmico.

Quanto aos ruídos de aparelhos, podemos pensar nos sons como ele-
mentos ou texturas que são em geral banidos da representação fílmica. 
As imagens em digital e vhs em Avenida Brasília Formosa, bem como as 
flutuações resultantes do uso do microfone em cena em Ventos de agosto 
são recursos que, geralmente, os diretores procuram esconder em nome 
da transparência. Deste modo, estes sons podem não ser enquadrados 
como totalmente não codificados, mas podem ser compreendidos como 
sons “fora do sistema”11 para o cinema narrativo. Há um elemento um 
pouco difícil de se medir que é como este som altera a textura sono-
ra da cena. Vamos entender esse efeito da mudança geral do ambiente 
nas gravações digitais de Fábio (quando estas são contrastadas com as 
imagens do filme em si) como uma aplicação de ruído no filme. O uso 
dessas texturas diferentes, desse não-codificado, é uma das maneiras de 
produzir opacidade.

Uma questão diferente é quando os aparelhos que se colocam em cena 
estão relacionados à experiência do cinema em si. Um exemplo muito 
representativo é o caso do microfonista em Ventos de agosto, os ruídos 
e as consequências em termos de massa para a paisagem sonora nestes 

11 Aqui utilizamos um termo kittleriano. Kittler, em artigo sobre o ruído, o define como 
um som que não é inteligível por não pertencer a um sistema pré-estabelecido de nor-
mas (Kittler, 2013). Adaptando a ideia ao som de cinema, podemos pensar naquilo 
que não possui uma codificação estabelecida como “som de pássaro”, “som de ge-
ladeira”, fugindo à regra de que todo som deve ter uma correspondência na imagem 
ou no mundo representacional do filme..
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momentos são tão violentos que é pouco provável que o espectador es-
queça dos processos pelos quais aquelas imagens passaram. Castanheira 
lembra que um dos códigos mais antigos do cinema sonoro diz respeito 
às técnicas para esconder o microfone, que não deve de maneira alguma 
aparecer em cena: “a invisibilidade do dispositivo, por sinal, dá-se de 
forma também literal pela necessidade de esconder microfones e demais 
acessórios técnicos no set de filmagem” (Castanheira, 2015, p. 39).

Exemplo disso aparece na cena em que o microfonista em Ventos de 
agosto conversa com a moradora que ouve rádio (35’14’’–35’40’’). A 
partir do momento em que ele vira o seu aparelho para o interior da casa, 
ouvimos o som mecânico do rádio aumentar bruscamente. Neste ponto, 
a textura sonora do rádio toma conta do som do filme. A opacidade aí se 
daria pela mudança abrupta da textura associada ao mostrar o processo 
de gravação, lembrando o caráter técnico da imagem. 

Já o som como invocação de um passado pode ser percebido em 
Avenida Brasília Formosa, em que o som do ruído dos aparelhos é estru-
turador da narrativa. O personagem de Fábio, um garçom que trabalha 
de videomaker nas horas vagas, vai fazer a ligação entre a narrativa do 
documentário e as outras personagens da comunidade. Então, é natural 
que no filme Fábio apareça muitas vezes fazendo suas gravações, bem 
como as imagens decorrentes destas. Ocorre que Mascaro monta as ce-
nas de maneira que haja um “espelhamento” (Andrade, 2010) entre o 
que o documentarista grava e as imagens que o próprio personagem 
produz.

Em um momento, Fábio grava um vídeo que uma moradora está fa-
zendo para participar da seleção de um reality show (59’10’’–59’32’’). 
Aqui temos, primeiro, uma sequência do vídeo em si, depois, uma gra-
vação que Mascaro fez do personagem dando dicas de como se portar 
frente às câmeras. Mantém-se também a diferença de textura entre as 
imagens. Efeito semelhante acontece na obra de Wim Wenders, Um filme 
para Nick (1981). Wenders deixa explícito na imagem do vídeo que o 
diretor Nicholas Ray estava morrendo, já que na imagem em 35mm 
ele parecia saudável. É uma solução para “salvar” o filme, já que não 
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havia imagens de Ray no seu leito de morte, mas o efeito prático é mais 
extenso que isso. O choque entre os dois dispositivos põe em xeque a 
noção de realidade no cinema, pois evidencia a diferença nas texturas de 
imagens. Philip Dubois (2004) discute mais extensivamente este exemplo 
em Cinema, vídeo, Godard:

[...] se fundará em uma lógica de franca alternância, os planos filmados em ví-
deo com toda a liberdade com a pequena câmera Betamax vão se situar entre os 
planos lisos e bem construídos com a câmera 35 mm, com efeitos de montagem 
alternada que vão mostrar as duas realidades ou os dois rostos (às vezes lite-
ralmente) de uma mesma “realidade”: o vídeo, imagem suja, estriada, instável, 
obscena ontologicamente, aparecem assim como o Outro, o avesso da imagem 
limpa do cinema (Dubois, 2004, p. 126).

Estas alternâncias no filme de Mascaro têm uma função dupla. Uma 
delas é demonstrar um fortalecimento da transparência. Vemos Fábio 
gravando algo e, na sequência, vemos o que foi gravado por ele. Neste 
sentido, estas imagens quase funcionam como uma ampliação do univer-
so representado e dão ao personagem quase que um poder de narração 
dentro filme. Portanto, é possível ler estas imagens em baixa definição 
(no entendimento técnico do termo) como um reforço da transparência. 

Entretanto, há outra leitura, que queremos ressaltar aqui. Ao tema-
tizar esse fazer profissional de Fábio e utilizá-lo quase como fio condu-
tor da narrativa, Mascaro também nos faz refletir sobre este fazer. Ao 
apontar pelas diferenças entre as imagens produzidas pelo documentário 
e pelo personagem nos lembra de todo o processo produtivo envolvido 
no filme. De certa maneira, Avenida Brasília Formosa é um filme não só 
sobre aquela comunidade, mas também sobre a produção de imagens e 
como o cotidiano daquelas pessoas é alterado por esta prática. Ou seja, 
há um reforço da opacidade aí. Ele passa pelas imagens sonoras e suas 
diferentes texturas.

Nas imagens produzidas por Fábio, em contraste com as imagens 
produzidas pelo diretor para o filme, podemos entender que há uma su-
gestão de opacidade ao construir ambientes com uma textura não usual. 
Tanto nas cenas do microfonista de Ventos de agosto quanto nas de Fá-
bio, essa impressão se reforça pelo uso de uma espécie de metadiscurso. 
Ambos são filmes que gravam imagens e sons sendo registrados. E a di-
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ferença de textura, que é muito forte nestas cenas, ajuda a produzir esse 
estranhamento. Por fim, quando falamos dos vídeos do personagem de 
Avenida Brasília Formosa, parece que há também um reforço da trans-
parência. Como se o cineasta, através da montagem, estivesse dizendo: 
“Aqui está esse videomaker, aqui está o que ele gravou”. O narrador do 
filme, que é apagado na maioria dos momentos, mostra a extensão de 
seu conhecimento.

Esta presença dupla de transparência e opacidade já é prevista no tex-
to de Xavier (2012, p. 169). Aragão também nos ajuda a entender como 
isso acontece em um outro contexto. A autora explica que, na música 
indie, o efeito de gravar em espaços pequenos e com um grau razoável 
de reverberação, entre outros efeitos de “exibição dos meios” (Aragão, 
2017, p. 10), produz um discurso de opacidade. O músico alternativo 
ganha uma aura de autenticidade, de mais “verdadeiro”, ao registrar seu 
trabalho em um ambiente não ideal para isto. Em compensação, quando 
este tipo de “autenticidade” vira um valor, e músicos vão procurar re-
cursos para produzir este efeito “artificialmente”, tudo acaba entrando 
em uma lógica de transparência, em que o artificialismo vem para o 
primeiro plano.

Esta dúvida é ainda mais patente em outro ponto de Avenida Brasília 
Formosa. Na cena (14’40’’–17’35’’), Fábio assiste a fitas vhs da sua co-
leção. Escolhemos esta cena para analisar como a materialidade fictícia 
do formato vhs altera o som desta sequência. O sentido geral da cena 
é introduzir a história do bairro que foi destruído pela construção da 
avenida que dá nome ao filme. O vídeo mostra a história oficial das obras 
e relocações, além de visitas do ex-presidente Lula e do ex-ministro da 
cultura Gilberto Gil à localidade.

Enquanto Fábio aparece em tela, praticamente não há fundo sono-
ro em cena. Ouvimos apenas os sons da tv (14’40’’), do aparelho vhs 
(14’47’’) e do mexer nas fitas pelo personagem (13’08’’, 17’03’’). Em 
determinado momento (13’13’’), passamos a ver na imagem o vídeo que 
Fábio guardou, não mais o personagem vendo o filme. Um ponto que 
merece ser discutido também é aquele em que há um rápido diálogo entre 
Gilberto Gil e um popular; as falas ficam tão confusas no jeito amador de 
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gravar a fita que é impossível compreendê-las. Nesse momento, há uma 
espécie de achatamento da banda sonora (uma dificuldade em diferir o 
que é figura e fundo), que não sabemos se é falso ou não.

A dúvida sobre o “efeito vhs” que aparece nesta cena é bastante 
marcada. Primeiro porque, como ressaltam Montoro e Peixoto, há uma 
construção deste resgate de um passado longínquo através do ato de 
Fábio de procurar o vhs entre suas “fitas mofadas” (Montoro, Peixoto, 
2016, documento digital não paginado). Entretanto,os eventos contidos 
na fita não possuem mais que oito anos. Há um esforço dramático aí 
em tratar os acontecimentos como remotos. Migliorin observa que este 
efeito estaria ali para ressaltar a velocidade das mudanças que acontecem 
na cidade (Migliorin, 2014, p. 171). No máximo oito anos antes, essas 
pessoas estavam morando em palafitas frente ao mar, agora estão em 
condomínios a 30 minutos da praia. A mudança é tão rápida e radical 
que a única maneira encontrada pelo cineasta para acessar esta memória 
é através do arquivo quase esquecido de um personagem.

As cenas em vhs de Avenida Brasília Formosa se colocam na análise 
de duas maneiras. Uma delas, entre essas todas que citamos, é aquela que 
mais joga com a textura. Há uma mudança geral de textura enquanto 
vemos a imagem da fita (15’08’’–16’39’’). O grão pode ser visto em mo-
mentos em que um ruído de rebobinar pode ser ouvido (13’16’’–13’27’’, 
15’33’’–15’44’’). Como já apontamos antes, essa redução do filme ao 
formato do vhs pode ser vista como uma tentativa de atestar a legitimi-
dade do discurso histórico através de vestígios materiais deste passado, 
pois é nesse momento da narrativa em que se apresenta o que aconteceu 
com a comunidade. É através do objeto vhs e das ranhuras de seu vídeo 
que vamos poder materializar este passado e qualificá-lo como tal.

Temos também o uso do ruído nesta sequência. Conforme Fábio 
manipula a fita, rebobinando e avançando, ouvimos o ruído que este 
suporte, nestas condições, faria. A presença do achatamento da ban-
da sonora e do ruído pode ser lida como opacidade. Este achatamento 
está ligado a uma noção do som como resistência do passado, que seria 
uma oposição à perfeição do digital. Entretanto, como vários autores 
ressaltam essa perfeição segue alguns critérios que não necessariamente 
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implicam evolução entre uma tecnologia e outra. Castanheira fala sobre 
esse fenômeno:

O chiado da fita, por mais invasivos que pudessem ser os filtros aplicados nos 
processos de gravação, edição e mixagem, sobrevive indelével. Fruto do atrito 
entre cabeçotes e fita, o chiado mistura-se ao sinal e não pode ser removido sem 
o custo de outras frequências serem também atingidas (Castanheira, 2015, p. 
38).

Por outro lado, há algo de falso também neste ato de rebobinar a fita. O 
som que ouvimos não é bem o que um vhs faria em um aparelho caseiro, 
como aquele utilizado por Fábio; o barulho é muito mais parecido com 
o ruído de uma fita mini dv em um switch de estúdio de tv, o que indica 
que este som, particularmente, foi colocado ali para disfarçar o fato de 
que estamos vendo duas imagens diferentes. Em uma cena, temos Fábio 
assistindo e manipulando o vídeo com a fita em seu vhs, na sua tv de 
casa. Em outra, temos Mascaro editando o conteúdo já digitalizado des-
ta fita para o filme. E não seria justamente este apagamento das marcas 
desta transição da performance de Fábio para a narração invisível de 
Mascaro através da montagem um recurso de transparência? Um efeito 
“janela”, para usar os termos de Xavier. O que coloca fortemente uma 
ambiguidade entre transparência e opacidade.

Considerações finais
O artigo se insere em um contexto de um novo olhar dentro dos chama-
dos estudos de som. A partir de uma aproximação entre certas marcas 
de estilo em algumas películas, produzidas no Brasil nos últimos anos, e 
o conceito de regime de opacidade (Xavier, 2012), podemos entender um 
pouco mais sobre a importância do som para estes realizadores e como 
eles o utilizam.

Se para muitos analistas, o som aparece como um dado natural ou 
naturalizado na produção audiovisual, as teorias utilizadas no artigo 
deixam entrever quão distante disso é o uso do som no audiovisual. 
E atualmente é possível perceber que esse caráter de produto técnico, 
passível de várias camadas de tratamento e montagem, é ainda mais 
evidenciado no cinema contemporâneo, de diferentes países.
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Na análise, buscamos apontar caminhos que a aproximação entre as 
teorias de Xavier e o objeto empírico possa seguir, especificamente pen-
sando o som. Para tal, identificamos os aspectos sonoros de cenas pré-se-
lecionadas dos filmes abordados. Em O som ao redor e Ventos de agosto, 
efeitos de edição são utilizados para sugerir opacidade, em especial o 
corte seco e alternância da dinâmica de intensidade (sequências em que 
o vento sobe abruptamente no filme de Mascaro, por exemplo). Nos dois 
filmes de Mascaro os ruídos dos aparelhos de gravação possuem uma 
função de aproximação com um regime de opacidade mais acentuada. 
Em Ventos de agosto, a mudança de textura e a relação imagem/som nas 
cenas com o microfonista apontam para um efeito retórico de constante 
lembrança do caráter produzido do filme. Em Avenida Brasília Formosa, 
as imagens com definição mais granulada e aquelas atribuídas a uma 
fita vhs parecem ter uma dupla função. Ao mesmo tempo reforçam a 
transparência, ao nos legar acesso às imagens supostamente produzidas 
por um personagem, e a opacidade, ao mostrar claramente o dedo do 
cineasta no processo de edição, em um filme em que não temos narração 
ou voz over.

Acreditamos que foi satisfatório entender o uso do som nestes filmes 
com relação à instauração de regimes de opacidade, ainda que por vezes 
estes se confundam com regimes de transparência. Mesmo que breves, 
nossas análises sugerem que há algo de diferente no som desses filmes e 
que o jogo entre opacidade e transparência sonora é o que move esses 
efeitos de áudio. Gostaríamos de ressaltar a importância de olhar para 
estes filmes no que eles possuem de particular em termos de trilha sonora 
e para as relações que estes estabelecem com a tradição local. E, por fim, 
pensar o uso de teorias diversas que possam dar conta de um campo que 
envolve tantos fatores de diferentes áreas como é o dos estudos de som.
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“Lugar sonoro” como referencial 
metodológico: uma proposta 
conceitual para a análise
de filmes históricos
Daniel Dória1

RESUMO: Assumindo a premissa de que parte significativa da consciência histórica do 
presente é modelada a partir a experiência cinematográfica, tomamos por base a pro-
posta de William Guynn (2006) de que podemos pensar os filmes sobre recortes his-
tóricos enquanto “lugares de memória” e a de Natalie Zemon Davis (1986) de que a 
identificação do público para com um filme se daria pautada sobre uma impressão de 
autenticidade em lugar da fidedignidade factual propriamente dita. No entanto, aten-
tando especificamente para a trilha sonora e o design de som desses filmes, propomos a 
ideia do “lugar sonoro”, historicamente localizável e reconhecido, por vezes não neces-
sariamente correspondente à verdade cientificamente conhecida, mas que corresponde 
à ideia que se tem socialmente acerca do objeto, enquanto alternativa conceitual para 
esse tipo de objeto.

PALAVRAS-CHAVE: Soundscape. Lugar de memória. Território. Autenticidade. Lugar 
sonoro.

ABSTRACT: Assuming the premise that a significant amount of the present’s historical 
conscience is shaped from the cinematographic experience, we take as a basis the prem-
ise proposed by William Guynn (2006) that we could think films about historical pe-
riods as “places of memory” and the one by Natalie Zemon Davis (1986) that the au-
dience identification towards a film would be given over an impression of authenticity 
in place of the factual trustworthiness as such. However, considering particularly the 
soundtracks and the sound design of those films, we propose the idea of “sound place”, 
historically locatable and recognizable, sometimes not necessarily correspondent to the 
scientifically known truth, but correspondent to the social idea about the object, as a 
conceptual alternative for this kind of object.

KEY-WORDS: Soundscape. Place of memory. Territory. Authenticity. Sound place.

1 Universidade Federal do Paraná (ufpr).
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Enquanto linguagem, o cinema ao longo das décadas de sua existência 
e evolução tem apresentado diversas estratégias empregadas em fun-

ção de igualmente diversos objetivos. Entretanto, algo que permanece 
desde suas origens é a preocupação frente às potencialidades do som, 
pensado como música, ambiência e voz, em suscitar emoções, mobilizar 
os outros sentidos, e carregar semanticamente uma cena, liberando o 
espectador do vínculo com o realismo estrito, baixando as defesas con-
tra as estruturas fantásticas a que o cinema dá acesso e aumentando sua 
susceptibilidade à sugestão (Gorbman, 1987, p. 4-5), em especial quan-
do falamos do cinema clássico narrativo. Mais do que isso, os aspectos 
audíveis viabilizados mediante as modernas ferramentas de projeção so-
nora e design de som, possibilitando uma maior manipulação do mesmo 
a partir de recursos como o surround, detêm não apenas o poder de 
espacializar o supercampo,2 como mesmo caracterizá-lo, localizá-lo no 
tempo e espaço, tornando-o culturalmente identificável, geograficamen-
te denotativo, ou mesmo arquetipicamente reconhecível.

Não é apenas uma questão de compreender as escolhas estéticas dos 
realizadores no momento em que, ao elaborar o design de som, posi-
cionam os diversos elementos sonoros ao longo das caixas, sugerindo 
profundidade, dinâmica e perspectiva à trilha, mas mesmo introduzindo 
sentido da ordem do simbólico, construindo uma atmosfera fantástica 
própria. Isso se torna ainda mais evidente e importante quando toma-
mos por base filmes que encenam recortes históricos, que correspondem 
a determinadas impressões previamente concebidas acerca daquilo que 
se conhece a respeito do mesmo, ou melhor, reconhece enquanto autên-
tico. O que se propõe aqui é sugerir uma reflexão teórico-metodológica 
que se preste à análise do tratamento sonoro desse tipo de fonte fílmica 
enquanto recurso semântico, aquele que vem dar sentido, fundamentado 
sobre o conceito de autenticidade e pensando esse aspecto sonoro não 
meramente enquanto paisagem, mas sim enquanto, de fato, um lugar.
2 Michel Chion o pensa como “o campo desenhado, no cinema multipistas, pelos sons 

ambientes da natureza, barulhos urbanos, de música, murmúrios, etc., que cercam o 
espaço visual e podem vir de alto-falantes situados fora dos limites estritos do ecrã” 
(Chion, 2011, p. 119).
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A questão da autenticidade

Em seu artigo de 1986 Any Resemblance to People Living or Dead, 
Natalie Zemon Davis nos sugere, a partir de sua experiência junto à 
produção do filme O retorno de Martin Guerre (1982), que existiria, 
por assim dizer, uma espécie de “coeficiente” qualitativo pelo qual a 
identificação, aceitação e consequente aclamação de uma adaptação fíl-
mica de determinado recorte histórico se daria, e esse seria mediante um 
critério de autenticidade. Sendo oriunda dos estudos históricos e muito 
preocupada com os diálogos com a antropologia, sua análise parte de 
um ponto deveras coerente: tende-se a buscar em filmes dessa natureza 
correspondência factual, e, por mais que as reflexões críticas tenham em 
muito avançado no sentido de expandir os horizontes reflexivos para ou-
tras problemáticas muito mais pertinentes, quando pensamos a recepção 
e consequente repercussão dos mesmos junto ao grande público, o teci-
do social, esse aspecto de correspondência é inelutavelmente presente. 
Segundo Davis, essa identificação se dá frente a aspectos mais estéticos 
e imediatamente reconhecíveis, tais como vestuário, modos, ambientes, 
arquitetura e, aqui, naturalmente, podemos incluir a música e aspectos 
sonoros associados a esse recorte espaço/temporal encenado. O ponto 
central de sua análise é o de investigar que, quando pensamos a ideia – 
que aqui assumirá mesmo as dimensões de conceito – de autêntico, não 
nos referimos nem ao verídico e nem ao verossímil. Não há em verdade 
nenhuma ancoragem real entre essa representação simbólica de algo e 
a coisa (Bild) em si, nem mesmo uma correspondência indicial, se pen-
sarmos semioticamente. O autêntico é aquilo que se reconhece, e sua 
natureza, forma e características estão muito mais fundamentadas sobre 
um conjunto de aspectos socialmente convencionados e reconhecíveis do 
que à sua real “verdade” histórica. 

O mesmo tipo de reflexão podemos encontrar em outros autores que 
partem do mesmo conceito para pensar suas análises. Benjamin Filene, 
por exemplo, norteia seu trabalho acerca da construção do imaginário 
da música folclórica estadunidense em função do que vai chamar de 
“culto da autenticidade” (Filene, 2000, p. 40). Tomando como exemplo 
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o caso do cantor Leadbelly,3 o que o autor vai propor é que, frente a um 
processo de comercialização de artistas de música tradicional, criam-se 
estratégias de venda que irão definir, estruturar e, como é de se imagi-
nar, estereotipar e fixar rígidos parâmetros acerca do que se entende por 
tradicional, folclórico, ou, como pode-se inferir, autêntico. Entretanto, 
não encontramos em seu trabalho a ilusão de que essas narrativas sejam 
qualquer coisa além de artificiais construções, que romantizam determi-
nada ideia desse arcaísmo erigida sobre os pilares da alteridade e da di-
ferenciação (Filene, 2000, p. 63). Essas conclusões entram em consonân-
cia com a análise proposta por David Grazian acerca dos intercâmbios 
sociais da cena blues da Chicago da primeira década do século xxi. Para 
o sociólogo, as dinâmicas nesse mercado são pautadas por parâmetros 
mais estéticos aparentes que performáticos, onde as principais casas, 
apelando para uma comodificação4 turística do estilo (Grazian, 2005), 
tendem a buscar artistas mais facilmente associáveis a um imaginário 
popularizado do gênero, restando aos intérpretes que não atendam a 

3 Huddie Leabetter fora um músico folk e de blues descoberto na prisão de Angola, 
Mississipi, em 1933, por Alan Lomax, que enxergou nele o “cantor folclórico dos 
sonhos”, pelo seu imenso repertório e performance, vindo a criar uma carreira para 
o mesmo em função dessa “impressão de autenticidade” que passava. A persona 
pública de Leadbelly construída pelos Lomaxes, entretanto, oscilava entre ancestral 
arquetípico e um demônio, dualidade natural, uma vez que o culto da autenticidade 
era pautado pela diferenciação, e o primitivo se tornou um símbolo que podia incor-
porar violência, sexualidade, irracionalidade e, ao mesmo tempo, nobre inocência e 
ingenuidade infantil (Filene, 2000, p. 63); esse primitivo detinha um apelo sobre a 
sociedade, especialmente durante a Depressão, por sugerir uma fonte de pureza e ca-
ráter para além da aparentemente enfraquecida e corrupta sociedade (Filene, 2000, 
p. 65).

4 Essa ideia de Grazian acerca da comodificação do estilo é um dos pontos centrais 
de sua obra. Para o autor, o sucesso dos movimentos por Direitos Civis e do multi-
culturalismo criaram um aumento na simpatia pelo consumo de cultura negra entre 
brancos, o que facilmente confunde comodificação da cultura com solidariedade 
inter-racial e liberalismo – o que corrobora visões estereotipadas e mesmo racistas 
(Grazian, 2005, p. 20-21), e Chicago teria comodificado seu populismo étnico e mu-
sical como patrocinadores oficiais do turismo local por detrás da retórica de multi-
culturalismo e políticas progressivas (Grazian, 2005, p. 28).
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esses parâmetros estabelecimentos mais periféricos.5 Tal como Filene, 
Grazian aponta para a comum não pertinência desses parâmetros de ca-
racterização, que buscam uma identificação completamente anacrônica 
frente a uma persona arquetípica, cuja imagem fora trabalhada e sua 
narrativa canonizada para fins mercadológicos – a saber, eleita enquanto 
autêntica, tal como o próprio autor nomeia já no subtítulo de sua obra. 

Esse tipo de construção narrativa, a nosso ver, muito se assemelha a 
uma natureza mitológica, tal como a pensa o italiano Furio Jesi. Pensan-
do a festa enquanto ocasião privilegiada de aproximação entre presente 
e tradição, o autor irá propor o conceito de macchina mitologica para 
instrumentalizar sua ideia: o mito em si não existiria, enquanto substân-
cia ou verdade, mas apenas através das narrativas acerca do mesmo é 
que teríamos os meios para nos relacionarmos, de forma indireta, como 
bem evidente está, com sua essência, e que a mesma corresponderia a 
uma força centrífuga, um elemento de consistência para a sociedade, que 
exerceria esse magnetismo em torno dos sentidos simbólicos que propõe 
e que reafirma através da prática, expandindo-se a partir de seu ponto de 
ancoragem. Por esse motivo Jesi escolhe o termo “máquina”, por enten-
der que o que temos aqui não é nem mesmo um automatismo alienado ou 
um esforço crítico puramente racional, mas sim uma lógica maquínica, 
que parece impor aos corpos esse esforço deliberado de reprodução desse 
corpus de verdades inverificáveis, sendo que esses, a cada vez presentes, 
são perpetuamente reconfigurados pelas circunstâncias sociais e subjeti-

5 Grazian propõe que existiriam subcultural selves dos músicos no mundo da arte de 
Chicago. O autor os separa em players, os jovens negros, também os mais ativos, 
old-timers, que seriam aqueles que tiveram sucesso no passado, hoje levemente mar-
ginalizados, lions, jovens, muitas vezes brancos, de fora, que enfrentam marginali-
zação, têm educação superior e normalmente outros trabalhos, e survivors, músicos 
brancos mais antigos, os mais críticos – e frustrados (Grazian, 2005, p. 129-134). 
Lions e survivors enfrentam um desafio duplo de autenticidade: imitar os negros e 
parecer racista/desrespeitoso ou ser original e não atender aos critérios de autenti-
cidade, encontrando como solução incorporar outros estereótipos contraculturais, 
como o rocker, hippie, beatnik ou acadêmico (Grazian, 2005, p. 145). Players e old-
timers enfrentam o desafio de serem forçados e pressionados a uma performance au-
têntica, limitando-os (Grazian, 2005, p. 147).
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vas, sendo auto-fundante na medida em que coloca sua origem no “fora 
de si”, que é o seu interno mais remoto (Jesi, 2014, p. 53). O que temos 
aqui não é muito diferente do fenômeno da memória, tal como o pensa 
Paul Ricoeur.

Para o francês, a memória, assim como qualquer constituição nar-
rativa, se dá pela materialização de algo que, em verdade, reside nos 
domínios abstratos da virtualidade. Similarmente à impressão sensível 
fantasmática a que correspondem os significantes, como propõe Agam-
ben ao pensar a linguagem pela chave da stanza,6 temos essa ideia de 
um mecanismo psíquico que armazena informações “de uma determina-
da forma”, e que, sob “determinadas circunstâncias” irá reconstitui-la, 
reordená-la, ressignificá-la de “uma determinada forma”. Nesse contex-
to, o autor, fazendo uma leitura da fenomenologia de Husserl, inclusive 
opta pela grafia (re)-apresentação em lugar do problemático e polêmico 
conceito de representação, para pensar exatamente essa lógica, de algo 
que se apresenta em um primeiro momento e que será recuperado, não 
mais correspondendo necessariamente à sua primeira versão. Dando 
aqui espaço para as próprias palavras do mesmo,

Impõe-se, então, o jogo entre o lembrado, o fictício (Fiktum) e o representado 
(Abgebildete), contra o fundo da oposição global à percepção, cujo objeto se apre-
senta a si mesmo (Selbstgegenwärtige) de forma direta; o representado prevalece 
sobre o fingido por seu caráter indireto, pois uma imagem (Bild) física oferece 
suporte. O corte passa, então, entre a imagem (Bild) e a coisa (Sache, no sentido 
de res, pragmata), a coisa em questão, não a coisa no espaço (Ding) [...] Enquanto 
a imaginação pode jogar com entidades fictícias, quando ela não representa o real, 
mas se exila dele, a lembrança coloca as coisas do passado; enquanto o represen-
tado tem ainda um pé na apresentação enquanto apresentação indireta, a ficção 
e o fingido situam-se radicalmente fora da apresentação (Ricoeur, 2007, p. 64).

6 Agamben parte em Estâncias (2007) do que os poetas do século xviii chamavam “es-
tância” [stanza], ou seja, “morada capaz e receptáculo”, o núcleo essencial da sua 
poesia, porque sua natureza era a de conservar algo (Agamben, 2007, p. 11), para 
pensar o fenômeno da linguagem – fazendo uso inclusive de uma incursão à teoria 
psicanalítica do desejo, voltando até suas origens medievais, que propunham que os 
objetos sensíveis imprimiriam nos sentidos a sua forma, e esta impressão sensível, 
imagem, ou fantasma, é posteriormente recebida pela fantasia, ou virtude imagina-
tiva, que a conserva, mesmo na ausência do objeto que a produziu (Agamben, 2007, 
p. 130).
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Ricoeur assim atribui uma proeminência e uma responsabilidade deveras 
significativas à instância do agente que narra ou rememora, ao aspecto 
propriamente gestual, como fica evidente. Essa perspectiva se faz presen-
te também quando tomamos o ritornelo, referencial assumido por Gilles 
Deleuze e Félix Guattari para pensar a constituição e operacionalidade 
dos territórios, uma vez que delega aos indivíduos a tarefa de perpetuar 
determinado saber, valor ou parâmetro por meio daqueles que se en-
contram imersos nesse continuum cultural. Ilustrando inicialmente sua 
proposta a partir da alusão ao canto dos pássaros, os autores, fazendo 
um belo jogo de paralelismos com a nomenclatura e tradição musicais, 
passam a estruturar uma lógica de pensamento para essa pragmática 
territorializante baseada em um dinamismo performático: existiriam de-
terminados códigos inerentes a cada grupo ou espécie que emergiriam 
de meios, e que se afirmariam pela sua periodicidade, ou seja, seu ritmo. 
Essa repetição seria então reconhecida, tal como na música, enquanto 
um ritornelo, um padrão identificável, que atribui características quali-
tativamente significantes a determinada espacialidade. A soma de diver-
sas “melodias” comporia uma espécie de paisagem, que seria constituída 
precisamente por esses contrapontos melódicos, pois no mesmo espaço 
coexistem diversos territórios. Dessa forma, entendemos que, para De-
leuze e Guattari, a condição básica para a sustentação desse território 
enquanto tal, mediante a lógica do ritornelo, um prisma, um cristal de 
espaço-tempo, que age sobre aquilo que rodeia, fabrica tempo e fica em 
um estado de fórmula que evoca um personagem ou uma paisagem, em 
vez de ele próprio fazer um personagem rítmico, uma paisagem melódica 
(Deleuze; Guattari, 1997, p. 197), seria a da sustentação dessas “marcas 
sonoras” – usando a conceitualização de Murray Schafer – mediante a 
constante atualização performática, gestual.

Entretanto, é importante ter em mente que essa operação essencial-
mente prática e eminentemente dinâmica não se sustenta por uma re-
produção mimética perfeita, mas sim por um processo de transdução 
que, entretanto, carrega em si um coeficiente de desterritorialização e 
reterritorialização, uma espécie de essência característica que continua 
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a sustentar esse “domínio”. Para os autores, há território a partir do 
momento em que componentes de meios param de ser direcionais para 
se tornarem dimensionais, quando eles param de ser funcionais para se 
tornarem expressivos, uma assinatura (Deleuze; Guattari, 1997, p. 155), 
configurando-se a partir de um estilo.7

É daqui que emerge a figura do autêntico, como se pode perceber: 
não mais aquilo que é, mas aquilo que se enuncia tal como algo que se 
foi aprendido a esperar e compreender, uma performance que se faz pas-
sar por algo que não mais é, e que em verdade nunca o foi, puro mito, 
mas que toma esse vazio inatingível como legitimador de sua razão de 
si e de sua identidade, seja em termos de espécie, família, grupo social, 
subcultura ou individualidade. Se a memória toma por base impressões 
fortemente submetidas à subjetividade, a narrativa seleciona de forma 
limitadamente objetiva,valendo-se seja da imaginação construtiva e de 
estruturas de enredo pré-genéricas (White, 2001, p. 103), seja do para-
digma indiciário de Ginzburg (1989) ou dos tropos8 literários de White 
(2001).

Se temos consciência de que a lógica maquínica das narrativas míti-
cas tomam por base um vazio centrípeto – e que, como apontou Levi-
Strauss, a natureza do oficio historiográfico pouco se distinguiria da do 
mito (White, 2001, p. 71-72) – e que mesmo as ações territorializantes, 
mediante a lógica do ritornelo, seriam pressupostas marcas característi-
cas, mas que em verdade não escapam à inelutável necessidade de rein-
venção, fruto da demanda de performatividade constante, como ousar 

7 Os autores o definem enquanto as qualidades expressivas ou matérias de expressão 
que entram em relações móveis umas com as outras, as quais vão “exprimir” a re-
lação do território que elas traçam com o meio interior dos impulsos e com o meio 
exterior das circunstâncias (Deleuze; Guattari, 1997, p. 158).

8 No seu texto A interpretação na história (1972-1973), Hayden White vai propor 
que a narrativa histórica, tal como a literatura, se expressa mediante determina-
das operações e estratégias discursivas, apontando para a proeminência de qua-
tro tropos literários principais e predominantes –metáfora, metonímia, sinédoque 
e ironia – aos quais corresponderiam quatro modos explicativos encontrados nos 
trabalhos dos historiadores – idiográfico, mecanicista, organicista e contextualista, 
respectivamente.
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acreditar na possibilidade de um passado, de um referencial de outros 
tempos, que fosse efetivamente autêntico tal como a noção corriqueira 
do termo faz sugerir? Mitos, memórias, depoimentos e narrativas em 
geral que tomam por base algum episódio ou elemento de um tempo 
passado são produzidos por humanos, tornados “dados” por humanos, 
e, através de complexos e rastreáveis mecanismos sociais, alguns se tor-
nam, por assim dizer, “hegemônicos”, e assumem a forma pela qual nos 
é ensinado a “o que esperar de algo”, como algo “deve ter sido”, ou, 
como nos interessa aqui, “como deve ter soado”. Fica então a questão: 
uma vez que refletimos aqui sobre tratamento sonoro, como construir 
ou identificar uma paisagem sonora9 histórica autêntica?

Lugar como alternativa conceitual

Pois bem, investiguemos agora um problema propriamente pragmático 
quando passamos para uma análise histórico-cultural de filmes que se 
debrucem sobre um tema do passado. Como vimos, o parâmetro, por 
assim dizer, de caracterização estética tende a seguir esses padrões so-
cialmente reconhecíveis, sendo aplicado à direção de arte, figurino, “so-
taques” e, é claro, ao tratamento sonoro. Músicas da temporalidade, ou 
ao menos pertinentes ao que se entenderia enquanto aceitável para tal 
recorte, são um referencial óbvio, e sua não compatibilidade sugeriria 
uma quebra da ilusão naturalista, uma opção pela opacidade, pensando 
o conceito de acordo com Ismail Xavier.10

9 Aqui adiantamos o conceito proposto por Murray Schafer, que será abordado a 
seguir.

10 Em O discurso cinematográfico (2005), o teórico Ismail Xavier propõe que a histó-
ria da evolução estética do cinema ocidental se pautou por uma oposição básica de 
estratégias narrativas e intenções em função da sua relação para com o dispositivo: 
de um lado, temos a “transparência”, que consistiria na narrativa clássica, o modelo 
hollywoodiano, que busca construir uma ilusão naturalista na medida em que ocul-
ta seus meios de produção; do outro, a “opacidade”, quer reconhecer e denotar o 
dispositivo, deixando clara que aquela é uma expressão subjetiva, cinema de autor, 
por assim dizer, chamando mais a atenção para o argumento e a crítica ali presente 
do que o comprometimento com a imersão.
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Entretanto, a trilha sonora não se limita apenas aos aspectos musicais. 
Faz-se imperioso todo um esforço reflexivo acerca da construção de uma 
ambiência, um preenchimento com sons, efeitos como eco e reverbera-
ção, marcas sonoras específicas que caracterizariam determinada locali-
dade, como os ruídos da cidade grande, o inconfundível som do mar, os 
cantos de pássaros tropicais, as buzinas dos navios de um porto agitado. 
Importante notar nesse sentido que, muitas vezes, essas caracterizações, 
principalmente se falamos do tempo passado, são, muito comumente, 
puramente especulativas, ainda mais evidentemente se levarmos em con-
sideração as limitações técnicas implicadas em um registro dessa dimen-
são para a posterioridade – ou mesmo sua inexistência, dependendo do 
período. Sendo assim, fica claro que nossas representações, nossa for-
ma de compreender essas paisagens sonoras de ontem, estão fortemente 
carregadas de simbolismos, filtros condicionantes do presente, aspectos 
simbólicos que se impõem, ainda mais se tomamos consciência de que 
uma possível expectativa ou intenção de realismo advindo do som direto 
se faz, inquestionavelmente, impossível nesse caso específico. Logo, se 
escolhas são feitas, e se essas escolhas estão submetidas aos moldes dos 
realizadores, compreender esses parâmetros de autenticidade acaba por 
dizer muito mais sobre o presente, em verdade – tanto em relação às 
instâncias realizadoras quanto ao público.

Passemos aqui agora ao debate acerca de alguns conceitos que podem 
se apresentar enquanto naturais, óbvios, mas que trazem em si armadi-
lhas metodológicas deveras complicadoras. O ponto de partida é o con-
ceito de paisagem sonora, ou soundscape, tal como fora originalmente 
proposto por Murray Schafer, ao pensar seu projeto de uma espécie de 
“ecologia sonora”. Um tanto polêmico, substancialmente utilizado den-
tro das pesquisas de som e audiovisual, podemos pensá-lo enquanto o 
conjunto de objetos sonoros11 presentes em determinado ambiente audí-

11 Conceito cunhado por Pierre Schaeffer, que se refere a um objeto acústico para a 
percepção humana e não objeto matemático ou eletroacústico para síntese – a menor 
partícula autocontida de uma paisagem sonora, analisável em termos de ataque, 
corpo e queda (Schafer, 2001, p. 183).
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vel – e que fique claro, o pensaremos a partir daqui em relação às mídias 
fílmicas, limitando, sim, o seu alcance.

Entretanto, encontramos aqui um limite, uma vez que o conceito 
aborda intenções muito mais descritivas, e, por mais que alguns aspec-
tos qualitativos se apresentem, como a problematização em A afinação 
do mundo (1977) acerca das marcas sonoras, sons arquetípicos e fun-
damentais,12 o conceito não dá conta daquilo que perseguimos aqui: 
pensar determinada ambientação enquanto não apenas reconhecível em 
si mas mesmo auto-referenciável. Esse tipo de instância nos (re)direciona 
imediatamente para o ritornelo.

No quarto volume do projeto Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia 
(1997), Gilles Deleuze e Félix Guattari nos trazem o há pouco comentado 
conceito de ritornelo e como o mesmo irá fundamentar outro conceito 
chave, o de território, que, opondo-se à forma como é tradicionalmente 
pensado, especialmente em termos geográficos e geopolíticos, fundamen-
ta-se mais intensamente sobre a lógica da prática, da agência dinâmica 
de determinados seres/indivíduos sobre um espaço, estabelecendo pla-
cas/marcas – nada muito diferente do que o conceito de marca sonora 
tal como encontramos em Schafer – que delimitam sem fixidez sua zona 
de atuação a partir de um estilo, um aspecto essencialmente pessoal, ges-
tual, e devemos aqui destacar, qualitativo. Curioso notar que, como os 
autores partem da analogia ao canto dos pássaros e da nomenclatura da 
música, a associação da territorialização ao espaço sonoro é bem óbvia 
e quase automática. 

Temos assim se insinuando a ideia de sobrepor ao conceito origi-
nal de Schafer de “paisagem sonora”, de natureza mais descritiva, o de 
“território sonoro” na medida em que o mesmo, pela repetição da ação 

12 Por marca sonora o autor define os sons da comunidade que sejam únicos ou que 
possuam determinadas qualidades que os tornem especialmente significativos ou no-
tados; por som fundamental, aqueles que não precisam ser ouvidos conscientemente, 
são entreouvidos, estabelecendo relação entre “figura” e “fundo”, podendo encer-
rar um significado arquetípico (Schafer, 2001, p. 26-27) no sentido junguiano – ou 
seja, padrões de experiência primordiais herdados e remontam ao início dos tempos 
(Schafer, 2001, p. 240).
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subjetivamente condicionada, tende a, como já comentado, torná-lo re-
conhecível, identificável, chegando mesmo a assumir aspectos arquetípi-
cos, na medida em que se enraíza simbolicamente na cultura. Giuliano 
Obici utilizará essa construção teórica do “território sonoro” em sua 
dissertação de mestrado em um sentido um tanto diferente, pensando-os 
enquanto possibilidades seriais e/ou difusas (Obici, 2008, p. 106-107), 
em uma abordagem micropolítica, problematizando, por exemplo, o fe-
nômeno da escuta mediada – e por que não, limitada – aos fones de ou-
vido, individualizando o espaço sonoro de cada um, criando uma espécie 
de esfera inclusa dentro da paisagem física em que está inserido sem com 
ela dialogar – ou ao menos seria essa a intenção. 

Aqui se nos aponta um problema, pois, não só essa conceituação que 
Obici propõe, apesar de muito pertinente, não nos serve para a presente 
reflexão, como mesmo a própria forma pela qual Deleuze e Guattari defi-
nem o conceito de território, apesar de estender muito satisfatoriamente 
a ideia de paisagem sonora ao introduzir os aspectos estéticos qualitati-
vamente determinados/determinantes, apresenta um fator limitador, que 
é precisamente a natureza dinâmica dessa territorialização. Como pensar 
a dinamicidade de um espaço sonoro que já não mais é? Habitado por 
mortos, perdido nas sombras do passado, inexoravelmente inatingível 
e inelutavelmente especulativo? Eis que enfim chegamos à proposta da 
presente reflexão.

Existe um conceito um tanto mais flexível, por um lado, mas que cor-
responde precisamente a essa dimensão que aqui perseguimos: uma loca-
lização no espaço e no tempo. Quando pensamos o conceito de “lugar” 
temos essa lógica, a de uma delimitação um tanto mais flexível apesar de 
característica, que, por mais que eventualmente evanescente, permanece 
enquanto espécie de marca na diacronia. Tanto Foucault quanto Michel 
de Certeau tratam, por exemplo, do lugar de fala, apesar de pensarem a 
ideia do lugar um pouco mais em função da academia e da epistemolo-
gia por si, mas, se tomarmos a derivação conceitual que o francês Pierre 
Nora faz do mesmo, teremos algo mais próximo de nosso interesse. No 
seu artigo de 1993, Entre memória e história, Nora irá apontar para o 
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referencial que norteará seu projeto junto a Jacques Le Goff nos anos 
subsequentes: o lugar de memória. Segundo o próprio autor, 

[...] simples e ambíguos, naturais e artificiais, imediatamente oferecidos à mais 
sensível experiência e, ao mesmo tempo, sobressaindo da mais abstrata elabora-
ção. São lugares, com efeito nos três sentidos da palavra, material, simbólico e 
funcional, simultaneamente, somente em graus diferentes (Nora, 1993, p. 21).

Os lugares de memória não têm referentes na realidade. Ou melhor, eles são, 
eles mesmos, seu próprio referente, sinais que devolvem a si mesmos, sinais em 
estado puro. Não que não tenham conteúdo, presença física ou história; ao con-
trário. Mas o que os faz lugares de memória é aquilo pelo que, exatamente, eles 
escapam da história. Templum: recorte no indeterminado do profano – espaço 
ou tempo, espaço e tempo – de um círculo no interior do qual tudo conta, tudo 
simboliza, tudo significa. Nesse sentido, o lugar de memória é um lugar duplo; 
um lugar de excesso, fechado sobre si mesmo, fechado sobre sua identidade; e 
recolhido sobre seu nome, mas constantemente aberto sobre a extensão de suas 
significações (Nora, 1993, p. 27).

Logo, o lugar de memória seria definido por essa peculiaridade, detendo 
uma materialidade no presente que remeteria a uma imaterialidade, uma 
essência simbólica localizada em um outro tempo. Tal como a ocasião 
da festa para Jesi, que teria essa capacidade de suspender a diacronia 
instaurando um regime de sincronicidade para com uma origem mítica 
fundadora, esses lugares de memória – monumentos, feriados, museus e, 
tal como proposto por William Guynn (2006), filmes também – convi-
dam os “vivos” a se relembrar, a reviver suas origens, reforçando laços 
identitários, ressignificando o passado e fundando novos alicerces dina-
micamente frente às projeções de horizontes de expectativa13 possíveis. 

Tal como nosso objeto aqui pensado, esses lugares de memória não 
são a “coisa” (Bild), ou mesmo sequer têm qualquer correlação indicial 
com o mesmo, podendo ser meros objetos ou dispositivos simbólicos 
produzidos a posteriori com o intuito de estabelecer essa conexão, essa 
ponte, por assim dizer. Falamos aqui, em verdade de uma ausência pre-

13 Em sua obra Futuro passado (1979), o alemão Reinhardt Koselleck propõe que a 
experiência histórica das comunidades históricas se dá a partir da interação entre 
um espaço de experiência – as condições vivenciadas pelos indivíduos, construídas 
sobre o passado e suas identidades – e uma série de horizontes de expectativa plau-
síveis, projetados a partir dos condicionantes do presente e que em última medida 
orientariam os projetos da comunidade em direção ao futuro.
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sentificada, enunciada, que se reconhece enquanto tal, mas que faz as 
vezes da coisa sem o ser, algo como o eidolon, proposto por Agamben 
em Estâncias (1977), sendo forma e ausência simultaneamente. Reco-
nhece-se que ele ali não está, e que talvez mesmo, no caso do mito, 
nunca o tenha estado ou sido, mas o mesmo sobrevive através da fala de 
quem diz “eu”, de quem assume o papel de enunciação, dando forma, 
por mais que uma forma imperfeita, por vezes sem continuidade com a 
coisa de que fala, mas que de um jeito ou de outro a presentifica atra-
vés da linguagem. É “algo” que assume o lugar da “coisa” frente à sua 
impossibilidade, tal como o fetiche, de modo que é “forma” no sentido 
de que só se manifesta não através da apresentação, mas sim de uma 
(re)apresentação –como vimos em Ricoeur – que não necessariamente 
pressupõe o real em sua primeira instância.

O curioso aqui é precisamente essa escolha do termo lugar: se por 
um lado é fácil nomear um museu, praça, ou outra forma monumental 
de “lugar” pela sua dimensão física essencialmente espacial, no momen-
to em que pensamos filmes, feriados e mesmo referências bibliográfi-
cas, como livros, memórias ou diários, como sendo igualmente lugares, 
da mesma forma que o meio acadêmico, como abordam Foucault e de 
Certeau, apresenta a nós essa potencialidade plástica do conceito. Paul 
Ricoeur, a partir da leitura de Casey, pensa, por exemplo, a oposição 
entre “sítio”, enquanto concepção abstrata do espaço geométrico, e 
“lugar”, para a espacialidade vivida, sendo ele não indiferente à “coisa” 
que o ocupa, ou melhor, que o preenche (Ricoeur, 2007, p. 59), algo que 
se situa semelhantemente aos destaques qualitativos que vimos, poden-
do assim habituar-nos a pensar o “lugar” não como algo espacial, mas 
como algo mais originário que o espaço, como pura diferença, de acordo 
com a sugestão de Platão (Agamben, 2007, p. 15). Ademais, ele consiste 
precisamente daquilo que carecíamos.

Se fizermos um balanço acerca do levantamento teórico promovido 
até aqui notaremos que sim, uma paisagem é efetivamente um lugar, 
ou ao menos o descreve. Na medida em que esse lugar, essa paisagem – 
sonora, no nosso caso –, é identificável, se seus agentes característicos 
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atuam de forma sistêmica estabelecendo marcas reconhecíveis e que, em 
última instância, fixaram-se em nossa cultura, podemos dizer que essa 
paisagem fora territorializada, modificada pelos aspectos qualitativos tal 
como comentado anteriormente. Entretanto, se tomamos a conceituação 
tal como Deleuze e Guattari haviam proposto, como chamar de terri-
tório algo que não mais comporta o dinamismo da agência? Ora, esse 
lugar existiu, é reconhecível, apesar de não mais pertencer a ninguém 
– ou ao menos não àqueles que certa vez o fizeram seu lar, seu espaço 
de atividade, seu território. Sua especificidade reside precisamente nes-
sa singularidade de suas características inerentes e reconhecíveis loca-
lizadas no tempo e espaço. Podemos pensá-los enquanto mecanismos 
mnemônicos na medida em que são instrumentalizados objetivando fins 
identitários, políticos, coletivos, sociais. Mas, de uma forma ou de outra, 
são efetivamente lugares, “simples e ambíguos”, como propõe Nora, 
eles têm sua existência garantida enquanto permanência virtual dentro 
de um inventário, um imaginário coletivo,funcionando principalmente à 
maneira dos reminders, dos indícios de recordação, ao oferecerem alter-
nadamente um apoio à memória que falha, uma ajuda na luta contra o 
esquecimento, até mesmo uma suplementação tácita da memória morta 
(Ricoeur, 2007, p. 58). Dessa forma, irão se tornar parte essencial do 
corpo daquilo que chamamos no começo de autêntico: aquilo que se 
reconhece enquanto verdadeiro, não necessariamente o que aconteceu 
ou foi, mas aquilo que, tal como o mito, permaneceu sendo dito acerca 
desse tempo. 

Quando tomamos assim a lógica do “lugar sonoro” enquanto um 
referencial de caracterização estética, parte de todo um esforço de re-
constituição que se propõe autêntico, pertinente, que visa suscitar a 
identificação do público frente a parâmetros socialmente estabelecidos e 
mensuráveis, temos melhor referencial teórico-metodológico não só para 
a produção de uma trilha sonora em mídias audiovisuais que abordem 
o passado, como também para analisar e mensurar seu impacto e repre-
sentatividade dentro do tecido sociocultural.
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Pois bem, chegamos enfim ao ponto final da reflexão, e fica aqui o ques-
tionamento: qual é, ao fim e ao cabo, a funcionalidade de todo esse 
balanço conceitual? Partamos agora então para uma abordagem mais 
propriamente pragmática.

Tradicionalmente a disciplina histórica, mesmo reconhecendo a ile-
gitimidade de se analisar filmes históricos ou sobre a história mediante 
uma crítica pautada na fidedignidade ou não dos fatos, acaba comumen-
te por deter-se demasiadamente sobre uma análise da narrativa e dos dis-
cursos ali presentes. Seguindo a perspectiva de Marc Ferro, por exemplo, 
toma-se a mesma enquanto um contra-discurso da sociedade, uma rea-
propriação dos meios de que fora expropriada, por assim dizer (Ferro, 
2010, p. 56-57), metodologia semelhante à de Robert Rosenstone, que 
propõe a legitimidade do argumento fílmico na medida em que levanta 
questionamentos e problematiza o passado, merecendo assim, segundo 
o autor, a alcunha de “história como visão” (Rosenstone, 2010, p. 233), 
na medida em que apresenta essa interpretação. Mas vejamos bem: a 
própria escolha da palavra “visão” já denota certo aspecto que nos salta 
aos olhos. José Miguel Wisnik apontava em fins do século passado para 
essa proeminência do paradigma da visibilidade sobre o dos demais sen-
tidos na cultura ocidental (Wisnik, 1989), afetando as formas pelas quais 
as formas musicais desse lado do mundo se configuraram – ao menos 
em sua sistematização originária. Ora, nos próprios estudos acerca do 
audiovisual a análise do discurso, os aspectos linguísticos e a fotografia 
vinham assumindo uma proeminência sobre os auditivos, possivelmente 
por conta da imaterialidade dessa instância, o que felizmente também 
vem mudando desde a década de 1970 com o avanço desse campo de 
pesquisa mundo afora. Entretanto, aqui não estamos a militar em favor 
de nada, mas sim propor ferramentas para um novo paradigma.

Sendo a história não simplesmente uma ciência dos “o quês”, mas 
muito também dos “porquês” e dos “comos”, é interessante buscar com-
preender para além das formas pelas quais os elementos sonoros são 
introduzidos em um filme talvez que tipos de sentidos essas escolhas 
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estéticas podem não apenas suscitar, mas também dizer acerca do nosso 
tempo presente, do recorte temporal e de onde falam – ou, a saber, o 
que esse lugar de fala tem a dizer sobre esse lugar retratado e vice versa.

Nesse sentido, para muito além dos significados simbólicos que uma 
canção possa inspirar através muito mais de sua vinculação estrutural 
linguística do que de sua textura sonora propriamente dita, o que nos 
interessa aqui são as operações – ironicamente – “silenciosas” que atuam 
na constituição da ambiência, da modelagem desse lugar sonoro, cenário 
sobre o qual todo o resto da trama será constituído, com um destaque vá-
lido para as potencialidades do design de som em multipistas e o uso do 
surround, que introduziu e ampliou a profundidade e a perspectiva no ci-
nema, na medida em que aumenta a possibilidade de um vazio no som e, 
ao mesmo tempo, aumenta o espaço suscetível de ser preenchido, sendo 
logo esta capacidade do vazio, e não apenas do cheio, o diferencial que 
oferece possibilidades inexploradas (Chion, 2011, p. 122), propiciando 
maior imersão, grande objetivo de uma estratégia clássica naturalista, 
mas que abrirá um imenso leque para manipulações estéticas. 

Podemos observar em diversas obras estratégias diferentes que a par-
tir do design de som erigem um argumento tanto quanto o roteiro, diálo-
gos, fotografia e edição. Quais agentes sonoros são relevantes e merecem 
espaço no design? Qual o potencial de intensidade relativa de determi-
nado som ou emissor em seu contexto? Que tipo de relação ambiental é 
estabelecida entre as personagens e o seu lugar – ou seja, espaço e tempo? 
Além disso, interessa aos realizadores destacar essas instâncias ou o ob-
jetivo é meramente narrativo, preenchendo a trilha predominantemente 
de música e diálogos? Quando identificada uma inconsistência, como 
interpretá-la? Terá sido negligência, escolha estética ou uma opção feita 
em nome de uma intenção da produção de evocar um “lugar” que coin-
cida com os referenciais de “autenticidade”, por mais que possivelmente 
imprecisos, apesar de hegemônicos? Destacar o que deve ser ouvido, si-
lenciar, seja sutil ou violentamente, determinados objetos sonoros, tudo 
pode suscitar diferentes impressões e ressignificar uma cena. 
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Retornando então à nossa problemática original, essa “hierarqui-
zação” que o design de som e o uso do surround permitem, quando 
aplicada à (re)produção de um contexto histórico, de uma paisagem 
territorializada, um lugar sonoro, pode nos dizer muito acerca de como 
o nosso presente compreende a ação humana, a percepção humana e 
essa perspectiva auditiva do passado. Servindo apenas de ilustração, po-
demos fazer referência ao trabalho que precede essa reflexão, em que 
notamos que nos filmes acerca da história do blues existe um predomí-
nio absoluto da narrativa de um gênero musical que surge no Sul dos 
Estados Unidos, fruto “de seu ambiente” (Gioia, 2009, p. 4), e migra 
para as cidades do Norte, com destaque para Chicago, onde se desen-
volverá enquanto produto cultural de sucesso e influenciará as gerações 
posteriores. Essa “caminhada”, como pensado na pesquisa em questão, 
assume uma espécie de “lógica do progresso”, um processo civilizador, 
que se evidencia pelo tratamento sonoro: os elementos musicais, durante 
a fase rural, apresentam-se ora exclusivamente nas caixas centrais, en-
quanto mensagem, enunciação, ora nas surround, muito mais como um 
dos vários objetos sonoros daquela paisagem do que uma performance 
propriamente. Opondo-se a essa estratégia, durante a fase urbana as 
músicas são reproduzidas em todas as caixas simultaneamente, dando 
uma clara impressão da dimensão que o estilo assumiu. O que parece se 
insinuar aqui, e é a nossa aposta da pesquisa, é que essa seria a forma 
pela qual o nosso presente compreenderia a experiência sonora e musi-
cal daquela época em relação ao blues e sua evolução enquanto artefato 
cultural (Dória, 2017), uma vez que o mesmo tipo de operação é notada 
em diversas obras,14 denunciando assim, ou ao menos apontando, para 

14 Em A história do blues no cinema do século XXI (Dória, 2019) investigamos três fil-
mes sobre o tema. Dentre eles, apenas Honeydripper (2007) não apresentava maior 
cuidado com relação à espacialidade do som, articulando caixas centrais e surround, 
mas em Cadillac Records (2008) e Ow Brother, Where art Thou? (2000) identifi-
camos essa diferenciação: em seu ambiente rural predominam os sons da natureza 
com algumas interferências de frases musicais, sugerindo que o blues em sua gêne-
se era parte daquela paisagem, um elemento ambiental, aparecendo ora nas cen-
trais, enquanto enunciação, ora no surround, enquanto paisagem e fundo. Quando 
ela se torna “civilizada” ingressa na cultura urbana, passa a ocupar a totalidade da 
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uma consciência histórica dominante – a saber, precisamente o parâme-
tro de mensurabilidade da autenticidade desse lugar, ponto de partida 
de toda a reflexão.

Chegando ao fim desta proposta, nosso objetivo foi o de estreitar 
as relações entre os estudos históricos e os relativos às mídias fílmicas, 
com especial destaque a essa instância do som e sua relevância enquanto 
elemento característico e modelador de um recorte. A inquietação sur-
giu de uma série de inconsistências conceituais que emergem ao se cru-
zar pelo menos três áreas do conhecimento significativamente distintas. 
Mas, assumindo as dinâmicas complexas da autenticidade em lugar de 
se prender a conceitos mais amplos como memória, narrativa, verossi-
milhança e verdade, e tomando o termo “lugar” como referencial para 
se pensar a textura sonora dessa paisagem territorializada, pode-se quem 
sabe expandir as possibilidades de questionamentos e problematizações 
que venham a emergir da análise de uma mídia audiovisual que aborde 
o passado – a saber, a relação do presente para com suas origens.

projeção, sugerindo uma espécie de conquista do espaço sonoro. Esse tipo de trata-
mento, como constatamos, apresenta um argumento duplo: por um lado, reforça a 
crença/mito de que o blues tenha sido fruto de sua geografia – o Delta do Mississipi 
– e moldado pelas condições que se lhe eram impostas. Por outro, realça e elogia o 
sucesso desses artistas que “vieram do nada” e se tornaram referenciais da cultura 
estadunidense – a saber, tanto o projeto da produção quanto o entendimento popu-
lar sobre o autêntico.
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Palavras ao vento:
voz, corpo e melodrama
no cinema sonoro
Felipe Ferro Rodrigues1

RESUMO: Neste artigo nos debruçamos sobre o melodrama cinematográfico, tradicio-
nalmente tido como modo de representação predominantemente visual, em que em-
bates morais se manifestam em signos visíveis. Dentro da literatura que fundamenta a 
pesquisa no campo, diz-se que constitui um drama da mudez: a voz não oferece recur-
sos suficientes para expressar adequadamente a emoção avassaladora. Essa definição, 
porém, torna-se frágil sob escrutínio mais cuidadoso no que tange às ideias de voz, 
corpo e logos. Informados por autores que versam sobre som e voz, propomos uma 
reformulação desse enunciado: libertando a voz do jugo da língua podemos verificar 
que ela persiste em sua materialidade mais natural, na forma de grito, choro, suspiro 
e canto. A limitação não seria, assim, da voz, mas da palavra, da capacidade da língua 
de expressar o inefável, e a voz corpórea, sonora, triunfaria sobre a fala, tornando o 
melodrama não um drama da falha da voz, mas da vitória do vocal sobre o verbal, do 
triunfo da voz sobre o logos.

PALAVRAS-CHAVE: Voz. Melodrama. Cinema.

ABSTRACT: In this article we focus on film melodrama, traditionally regarded as a pre-
dominantly visual mode of representation, in which moral clashes manifest in visible 
signs. Within the literature that fundaments research in the field, melodrama is said 
to be a drama of muteness: the voice does not offer enough tools to adequately ex-
press overwhelming emotion. That notion, however, reveals itself fragile under a more 
attentive eye regarding ideas of voice, body and logos. Informed by authors who dis-
cuss sound and voice, we propose a reformulation of that assertion: once free from 
the shackles of language, voice persists in its most natural materiality, in the form of 
screams, cries, sighs and singing. The limitation wouldn’t be one of the voice, but one 
of speech – the limitation of language’s capacity to express the unspeakable. Melodra-
ma wouldn’t be the drama in which voice fails, but the one in which the vocal surpasses 
the verbal, the drama in which the voice triumphs over logos. 

KEY-WORDS: Voice. Melodrama. Film.

1 Universidade de São Paulo (usp).
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1. Introdução
1.1 Melodrama: a falha da voz?

Durante as décadas de 1970 e 1980, impulsionado pelo crescente in-
teresse na cultura popular e nas formas de entretenimento de massa, o 
melodrama – até então tido como um gênero menor, rasteiro em seus 
sensacionalismos baratos e carente de qualquer complexidade intelec-
tual ou profundidade psicológica – viveu um período de redescoberta 
crítica e histórica. Em 1976, Peter Brooks publica The Melodramatic 
Imagination: Balzac, Henry James, Melodrama and the Mode of Excess,2 
provavelmente a mais influente obra desse resgate. Em seu livro Brooks 
toma um corpus específico – os mélodrames do Boulevard du Crime de 
autoria de Guilbert de Pixérécourt e seus contemporâneos, aos quais ele 
se refere como “melodrama proper”, destacando-os dentro de uma ideia 
mais ampla de melodrama – para sistematizar os códigos do gênero, 
estabelecer suas bases morais e de que maneira elas se relacionam com 
o mundo.

Para ele, o conflito seminal do melodrama é o das forças invisíveis e 
absolutas – em última instância, o Bem e o Mal –, reveladas agora não 
mais na vida pública, mas na esfera do doméstico e do privado, sintoma, 
ele afirma, da liquidação do Sagrado na sociedade ocidental pós-revo-
lucionária. Este conflito se faz visível (e aqui o sentido da visão é parti-
cularmente importante) através de uma espécie de pressão que se exerce 
sobre a realidade quotidiana, tensionando sua superfície e exacerbando 
seu conteúdo emocional. Por isso, no melodrama opera-se no modo do 
excesso. É o exagero, e somente ele, que pode desvelar o real e penetrar 
o verdadeiro, uma vez que “representa mais perfeitamente o que está 
realmente em jogo para os personagens do que uma descrição precisa 
e acurada” (Brooks, 1995, p. 9).3 A este mundo enigmático que mora 
2 Neste artigo uso como referência a segunda edição de The Melodramatic Imagination 

com um novo prefácio, escrito por Brooks em 1995, duas décadas após a primeira 
publicação, em que ele reconhece o impacto inesperado do livro em disciplinas além 
da literatura, especialmente nos estudos do cinema.

3 “[hyperbolic mode and intensity] make it figure more perfectly than would an ac-
curate portrayal of manners what is really at stake for the characters” (são nossas 
todas as traduções do inglês).
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logo abaixo do verniz da realidade Brooks dá o nome de oculto moral – 
“o domínio de forças e imperativos espirituais que não são claramente 
visíveis dentro da realidade, […] mas que exige ser revelado, registrado, 
articulado” (Brooks, 1995, p. 20-21)4 – e explica sua natureza análoga à 
do inconsciente, na medida em que o oculto moral é também uma esfera 
do ser onde “residem nossos desejos e defesas mais básicos, um espaço 
que na existência quotidiana pode parecer estar fechado para nós, mas 
com o qual temos de consentir já que é o domínio do significado e do 
valor” (Brooks, 1995, p. 5).5 O modo do excesso, conclui ele, “existe em 
grande parte para localizar e articular o oculto moral” (Brooks, 1995, 
p. 5).6

Esta articulação se dá, porém, fora do terreno da palavra, em parte 
por obrigação legal – na França, até o século xix, o Teatro, legítimo, com 
T maiúsculo, não era permitido às casas do Boulevard du Temple, que 
deviam encenar formas menores, mais populares, herdeiras do teatro das 
feiras e geralmente acompanhadas de música. A pantomima e a espetacu-
larização visual das situações são o combustível da imaginação melodra-
mática: gestos e objetos são imbuídos de significados ocultos, referem-se 
a e falam de coisas outras, extraordinárias. No melodrama, a metáfora 
é a regra. A música evoca o indizível em sua linguagem dessemantizada, 
as tramas culminam em assombrosos clímaxes mudos, os tableaux7 cris-
talizam emoções e estados de espírito em silenciosos símbolos visuais. 
Brooks (1995, p. 56-57) chega a relacionar os gêneros teatrais com sua 
privação de sentido correspondente: a tragédia, preocupada com visões, 
insights e iluminações, é o drama da cegueira, do não-visto; a comédia, 
4 “[…] the domain of spiritual forces and imperatives that is not clearly visible within 

reality, […] and which demands to be uncovered, registered, articulated.”
5 “[…] a sphere of being where our most basic desires and interdiction lie, a realm 

which in quotidian existence may appear closed off from us, but which we must ac-
cede to since it is the realm of meaning and value.”

6 “The melodramatic mode in large measure exists to locate and to articulate the 
moral occult.”

7 Tableau vivant, um recurso teatral em que atores, objetos e cenários permanecem 
imóveis e em silêncio, como em um quadro vivo, e, segundo Peter Brooks (1995) e 
Jean-Marie Thomasseau (1984), largamente utilizado durantes as cenas mais dra-
máticas das montagens dos melodramas no Boulevard du Crime.



dossiê ›som e música no audiovisual‹

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 1, jan.–jun. 2020 · ppgm-ufrj

316

da surdez, do não-ouvido, em seus numerosos mal-entendidos; por sua 
vez, o melodrama é o drama da mudez, da privação da voz, do não-dito, 
povoado de personagens incapazes ou impedidos de falar. Pode-se dizer 
que o aparecimento de um tipo de papel virtuose, sem falas, que produz 
significado através da expressividade da face, do corpo e da sua intera-
ção com objetos e cenário, é, para Brooks, a condensação da imaginação 
melodramática. Em uma última generalização, podemos inferir que o 
melodrama é um modo de representação que torna aparente o que está 
oculto, traduz, não em palavras, porque estamos no âmbito do inefável, 
mas em signos visíveis, o embate moral sub-reptício. Brooks demonstra 
que este modo de representação extrapola o conjunto dos mélodrames 
franceses do xix sobre o qual ele se concentra e permeia a consciência 
moderna, podendo ser encontrado até mesmo dentro do cânone do mo-
derno, frequentemente visto como o oposto diametral dos excessos do 
melodrama, na obra literária de Honoré de Balzac e Henry James.

Thomas Elsaesser, de maneira quase concomitante, chega a conclu-
sões similares ao analisar os filmes de Douglas Sirk, Vincente Minnelli e 
Nicholas Ray realizados durante a década de 1950 no artigo que o alçou 
ao reconhecimento internacional, Tales of Sound and Fury: Observations 
on the Family Melodrama,8 publicado pela revista Monogram em 1972.9 
Elsaesser se concentra em um tipo de corpus que The Melodramatic 
Imagination não aborda nem tangencialmente – o cinematográfico – 
mas, assim como Brooks, identifica as minúcias, os pequenos gestos e 
expressões, como produtores de um significado maior do que seu valor 
nominal dentro do melodrama, e se detém acerca da questão da (ausên-
cia da) voz. Para Elsaesser (1991, p. 75), todo o primeiro cinema narra-
tivo, até a chegada do sonoro no fim dos anos 1920, é melodramático 

8 Uso como referência o texto de Elsaesser reeditado como capítulo do livro Imitations 
of Life: A Reader on Cinema and Television Melodrama, organizado por Marcia 
Landy e publicado em 1991.

9 No mesmo ano, Peter Brooks publicou um rascunho dos argumentos principais de 
seu livro em forma de artigo, intitulado The Melodramatic Imagination, para a re-
vista Partisan Review. No ano seguinte, 1973, Fassbinder lançou Angst essen Seele 
auf (Ali: o medo corrói a alma), livre citação de All that Heaven Allows (Tudo que 
o céu permite) de 1955, de Douglas Sirk.
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por definição, uma vez que era desprovido de voz e contava com acom-
panhamento musical ao vivo para pontuação e com uma linguagem for-
mal deliberadamente desenvolvida de maneira a “compensar a falta da 
expressividade, da variedade de inflexão e tonalidade, da ênfase rítmica e 
da tensão normalmente presentes na palavra falada”.10 Laura Mulvey, na 
década seguinte, em artigo para a High Theory/Low Culture publicado 
em 198611 e informado tanto por Brooks quanto por Elsaesser, vai além: 
se Elsaesser postula que o que torna o primeiro cinema melodramático 
é a música adicionada à mudez inata das imagens, Mulvey (1989, p. 73) 
sugere que o cinema narrativo nasce melodramático porque mudo – o 
melodrama seria o caminho natural de uma mídia que permite ver, mas 
não ouvir. Mesmo depois do advento do som sincrônico, ela prossegue, 

[…] o texto da mudez é produzido não [mais] pelas restrições materiais da lei 
[que proibia as formas teatrais calcadas na palavra] ou da tecnologia [que não 
permitia que o som fosse captado e reproduzido sincronicamente à imagem 
no cinema], mas por uma proximidade aos mecanismos de repressão (Mulvey, 
1989, p. 74).12

indo de encontro à observação de Elsaesser – que Mulvey cita diretamen-
te – de que no melodrama

[…] a pressão social é tamanha, os limites da respeitabilidade tão nitidamente 
definidos, que o espectro de ações “fortes” é limitado. O gesto impotente, a gafe 
social, o acesso histérico substituem qualquer outra ação mais libertadora […] 
e a violência catártica de um tiroteio ou de uma perseguição se transforma em 
violência interna (Elsaesser, 1991, p. 79).13

Dentro deste arcabouço teórico, que constitui parte importante da base 
para teorizações subsequentes acerca do gênero no cinema e na televi-
são, observa-se um consenso a respeito das instâncias corpórea e vocal 
10 “[…] to compensate for the expressiveness, range of inflection and tonality, rhyth-

mic emphasis and tension normally present in the spoken word.”
11 Uso como referência o texto de Mulvey reeditado no livro Visual and Other Pleasures, 

que reúne escritos da autora, publicado em 1989.
12 “[…] the text of muteness is produced not [anymore] by the material constraints of 

the law or technology but by a proximity to the mechanisms of repression […]”.
13 “[…] the social pressures are such, the frame of respectability so sharply defined that 

the range of “strong” actions is limited. The tellingly impotent gesture, the social 
gaffe, the hysterical outburst replaces any more directly liberating […] action, and 
the cathartic violence of a shoot-out or a chase becomes an inner violence […]”.
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da imaginação melodramática. O arsenal de reações possíveis se resume 
às micro-expressões, o torcer da boca, o suspiro abafado, a contorção 
discreta do corpo. Objetos insignificantes assumem significados extraor-
dinários. Em um modo de representação onde tudo se materializa, qual-
quer tentativa de solilóquio, de abstração intelectual, é inútil. A palavra 
simplesmente não dá conta da pressão exercida pelo sentimento exa-
cerbado. Para Brooks, Elsaesser e Mulvey, o melodrama é, em última 
análise, a falha da voz frente à emoção.

1.2 Voz e palavra

É essencial, no entanto, examinar mais de perto uma questão que apa-
rece por vezes (até intencionalmente) pouco clara no trabalho desses 
autores: a relação e a diferença entre voz e palavra. O que exatamente 
é a “mudez” a que se referem Brooks, Elsaesser e Mulvey? É a simples 
incapacidade/impossibilidade/impedimento de articular a fala ou a au-
sência de voz, o silêncio? Brooks não aborda esse tema de maneira direta 
e, muitas vezes, usa voice e speech de maneira intercambiável, o que é 
até certo ponto compreensível, uma vez que ele escreve sobre literatura 
onde, via de regra, a voz é palavra. Em certo momento, todavia, ainda 
que brevemente e sem maiores desenvolvimentos, Brooks ressalta o pa-
pel do inarticulate cry, o lamento não-verbal, no clímax melodramático:

[O grito inarticulado e o gesto] marcam uma falta ou uma lacuna no código [da 
língua], o espaço que marca sua inadequação para transmitir o significado emo-
cional por completo. No silêncio desta lacuna, a língua do presente e do imedia-
to, a língua primitiva, renasce. […] [Esses] gritos e gestos significam porque são 
a língua da natureza, a língua à qual todas as criaturas instintivamente recorrem 
para expressar suas reações e emoções primevas (Brooks, 1995, p. 67-68).14

Brooks, então, reconhece a presença de alguma voz no que ele costumei-
ramente chama de “texto da mudez” e atribui a essa voz inarticulada, 

14 “[Inarticulate cry and gesture] mark a kind of fault or gap in the code, the space that 
marks its inadequacies to convey a full freight of emotional meaning. In the silence 
of this gap, the language of presence and immediacy, the primal language, is born 
anew. […] [These] cries and gestures signify because they are the language of natu-
re, the language to which all creatures instinctively have recourse to express their 
primal reaction and emotion.”
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amorfa, a qualidade de natural – em oposição, podemos imaginar, à voz 
que profere palavras de uma língua arbitrária, “artificial” – mas não 
prossegue em uma tentativa de esclarecer que papel exatamente o lamen-
to-não verbal desempenha dentro do melodrama, da maneira como faz 
com os aspectos visuais do corpo e da cenografia. De fato, esta é a única 
vez que Brooks se pronuncia no tocante a vocalizações não-semânticas. 
No restante do livro, o ápice dramático do melodrama permanece, para 
todos os efeitos, convenientemente silencioso.

Da mesma forma, Elsaesser (1991, p. 75-76) observa nos melodramas 
domésticos dos anos 1950 um uso que ocasionalmente privilegia aspec-
tos materiais da voz em detrimento de seu conteúdo semântico, como 
a atenção dada à plasticidade da voz humana e a preocupação com a 
dicção e timbre da voz dos atores. Mulvey (1989, p. 73-74) aponta para 
a permanência da “mudez” no melodrama hollywoodiano mesmo na era 
sonora, em que a voz constitui, compulsoriamente, o elemento principal 
da banda de som. Ambos, porém, como Brooks, abstêm-se de conside-
rações ulteriores acerca da inegável presença da voz em um modo de 
representação que em teoria se caracteriza, em seus momentos críticos, 
por sua ausência.

Como caminho possível para investigar essa questão, uma vez que 
a perspectiva oferecida pela bibliografia exposta até agora se mostra 
insatisfatória, proponho uma incursão em áreas do conhecimento que 
se afastam do melodrama per se e se ocupam da voz de maneira mais 
autônoma, sem atrelá-la forçosamente às palavras que ela pode produzir 
e com frequência produz: os estudos da ópera, os estudos do som e, mais 
recentemente, os estudos da voz. Não se trata, porém, de apenas trans-
por conceitos de um campo acadêmico para outro e aplicá-los arbitraria-
mente. A escolha de uma metodologia interdisciplinar ajuda a preencher 
a lacuna teórica que pude observar em textos importantes dentro dos es-
tudos do melodrama, disponibilizando ferramentas de análise, argumen-
tos e vocabulário novos sobre os quais se pode fundamentar de modo 
mais adequado uma discussão acerca do papel desempenhado pela voz 
no melodrama.
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2. Modalidades de voz

2.1 A voz não-verbal: da relação entre voz e palavra

No campo dos estudos do som e da voz, os escritos de Adriana Cavarero 
(2005), Steven Connor (2014) e Nina Sun Eidsheim (2015) versam sobre 
a subjugação da voz pela palavra na tradição ocidental. Eidsheim (2015, 
p. 99) discute e critica o uso ambivalente e impreciso da palavra “voz” 
e sua frequente equivalência ao discurso, causado pela “suposição não 
dita de que a voz funciona somente a serviço do pensamento racional 
e da fala”. Discorrendo sobre vocalizações não-verbais, ela prossegue:

[sons não-linguísticos são] sons que estão fora do sistema [da língua]. Se, como 
Adriana Cavarero adequadamente observa, na “tradição logocêntrica” a voz é 
definida como “palavras de uma língua em frente a uma boca que abre”, então 
gaguejos não-linguísticos e sons de hesitação não são voz. Quando muito, esses 
sons são ouvidos como voz frustrada (2015, p. 99).15

Connor (2014, p. 10), em um livro inteiramente dedicado aos sons vocais 
não-semânticos, chega a conclusões similares quando aborda a classifica-
ção dos fonemas feita pelos linguistas que se dedicam à fonologia como 
sons fundamentais que formam parte de uma língua, em um sistema de 
diferenças e semelhanças. Sons que escapam a essa categorização, afirma 
ele, são vistos não como fonemas, mas como “apenas ruído, ou acidente 
sonoro (psophos)”,16 resgatando a visão metafísica do que constitui voz: 
“um som particular que possui significado, e não meramente o som de ar 
inspirado, como a tosse” (Aristóteles apud Connor, 2014, p. 8).17

Na tradição logocêntrica ocidental, que privilegia a palavra como 
expressão da realidade, a voz desempenha um “papel serviçal”, dando 
substância ao trabalho mental do pensamento. A voz é não mais que o 
“componente acústico da língua, […] o material sonoro do logos” (Ca-
15 “[Nonlinguistic sounds are] sounds that fall outside the system [of language]. If, as 

Adriana Cavarero aptly observes, in the ‘logocrentric tradition’ the voice is defined 
as ‘words of a language in front of a mouth that opens’, then nonlinguistic stutters 
and sounds of hesitation are not voice. If anything, these sounds are heard as failed 
voice.”

16 “[any and every vocal sound would simply be] a noise, or accident of sound 
(psophos).” 

17 “[for voice is] a particular sound that had meaning, and not one merely of the inbre-
athed air, as a cough is.”
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varero, 2005, p. 53).18 Qualquer vocalização não-semântica – categoria 
na qual se enquadra o lamento não-verbal mencionado por Brooks – é 
automaticamente descartada: não é voz, mas um “resto insignificante, 
um excesso que está perturbadoramente próximo à animalidade” (Ca-
varero, 2005, p. 34). Mladen Dolar resume, em seu livro A Voice and 
Nothing More (2006), inteiramente dedicado à voz em suas dimensões 
linguística, metafísica, ética e política, o papel que a voz desempenha 
dentro da tradição logocêntrica:

A própria voz é como a escada wittgensteiniana a ser descartada quando se 
atinge o topo – isto é, quando tivermos completado nossa escala ao cume do 
significado. A voz é o instrumento, o veículo, o meio, e o significado e a meta. 
Isto levanta uma oposição espontânea na qual a voz aparece como materialidade 
oposta à idealidade do significado. A idealidade do significado pode emergir so-
mente através da materialidade do meio, mas o meio não parece contribuir para 
o significado (Dolar, 2006, p. 15).19

A leitura de Cavarero (2005), contudo, nos atenta a um fato que uma vez 
salientado pode parecer auto-evidente, mas que, como vimos, não o é: a 
voz precede a linguagem. Muito antes da habilidade de articular palavras 
ser adquirida, há voz, pois ela é uma função corpórea inata: a passagem 
de ar por cavidades internas, “a vibração de uma garganta de carne” 
(Calvino apud Cavarero, 2005, p. 2), e está forçosamente associada a 
um corpo vivo que a produz. De fato, no momento do nascimento, a 
confirmação primeira da vida é a voz do bebê, e seus balbucios infan-
tis – infante é, literalmente, aquele que não pode falar – nos primeiros 
meses de vida são, ainda assim, voz. Para existir como tal, a voz não 
necessita da língua. Se é verdade que a voz pode estar, e com frequência 
está, atrelada ao uso de uma língua com a finalidade de produzir um 

18 “[Greek philosophy and modern linguistics understand voice to be] the acoustic 
component of language. […] The voice is the sonorous material of logos.”

19 “The voice itself is like the Wittgensteinian ladder to be discarded when we have 
successfully climbed to the top – that is, when we have made our ascent to the peak 
of meaning. The voice is the instrument, the vehicle, the medium, and the meaning 
is the goal. This gives rise to a spontaneous opposition where voice appears as mate-
riality opposed to the ideality of meaning. The ideality of meaning can emerge only 
through the materiality of the means, but the means does not seem to contribute to 
meaning.” 
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discurso lógico, racional e inteligível – logos – essa não é uma condição 
que define voz. Mesmo depois de adquirida a capacidade de fonar um 
idioma, ainda é possível vocalizar de maneiras que não correspondem às 
previstas no sistema da língua, voluntária e involuntariamente, seja na 
forma de grito, tosse, gemido, suspiro, soluço, riso ou música, ou pelo 
simples ato de proferir uma série de sons que não coincide com palavras 
pré-definidas desse dado idioma. Dessa forma, a voz não apenas precede, 
como prescinde da língua para sê-lo: 

Em vez de uma mera sobra, o que está realmente em jogo é um excesso origi-
nário. Em outras palavras, a esfera da voz é constitutivamente mais larga que a 
da fala: ela a excede. Reduzir esse excesso a um mero sem-sentido – a qualquer 
coisa que sobra quando a voz não é intencionada a um significado, definido 
como o propósito exclusivo da fala – é um dos principais vícios do logocentris-
mo (Cavarero, 2005, p. 13).

Das dificuldades postas pela bibliografia do melodrama da qual parte 
esta pesquisa, que distingue voz e palavra de maneira inconsistente e 
pouco assertiva, emerge a necessidade de definir mais claramente o que 
configura, ou não, voz. Os escritos de Brooks, Elsaesser e Mulvey, ainda 
que não de maneira expressa, sinalizam algum alinhamento à tradição 
logocêntrica, que vê a voz como meio da língua. Para eles, encontrar-se 
sem palavras frequentemente parece ser o mesmo que encontrar-se sem 
voz: a única forma de dizer o indizível seria emudecer. Acredito que a 
subscrição quase por default a essa ideia de voz seja a fonte de muitos 
problemas que surgem no debate sobre o papel que ela desempenha no 
melodrama, porque diminui consideravelmente as implicações da relação 
entre voz e corpo: se o corpo é um dos veículos maiores do melodrama, 
e a voz é algo de imaterial, etéreo, quase ideal, que existe em separado 
do corpo e junto à língua, o melodrama, então, não lhe diria respeito.

É, assim, crucial para os objetivos deste trabalho partir de uma con-
cepção de voz que esteja intrinsecamente ligada ao corpo, e não à lín-
gua. Com suporte em Eidsheim, Connor e Cavarero, para quem a voz 
é, no nível mais básico, uma função corpórea e não uma habilidade 
intelectual, firmo a primeira e provavelmente mais importante de quatro 
proposições sobre as quais sustento esta pesquisa, da qual em maior ou 
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menor grau emanam as outras: a voz não existe forçosamente em con-
junto com a fala, mas em excesso à fala; mesmo que não-linguística, a 
voz continua sendo voz.

2.2 A voz-corpo: da relação entre voz e som

Mesmo quando tratamos do primeiro cinema, dito silencioso, discutido 
tanto por Elsaesser como por Mulvey, a voz se faz presente. A mudez 
dos filmes mudos somente é para os que assistem. Como Michel Chion 
(2009, p. 3) propõe, o primeiro cinema pode ser chamado de cinema 
surdo, e não mudo: os personagens certamente possuem e utilizam suas 
vozes – falam uns com os outros, respondem a chamados, choram, gri-
tam – nós só não podemos escutá-las. Quando Lillian Gish berra de 
horror em O nascimento de uma nação (D. W. Griffth, 1915), o espec-
tador é privado apenas do som (físico) desse grito, todos os outros sinais 
corpóreos da voz estão dados. É possível identificar e experienciar a voz 
sem ouvir o seu som: a voz é todo o corpo.

Nesse contexto, é possível até mesmo sugerir que a voz prescinde não 
apenas da língua mas do próprio som para existir, como em uma espécie 
de reverso da voz acusmática – aquela cujo corpo-fonte não vemos – que 
o filósofo Mladen Dolar (2006, p. 69) identifica na célebre pintura O 
grito (1893), de Edvard Munch. A perspectiva de uma voz “afônica” 
também encontra suporte em Eidsheim:

[O] som da voz […] nos tem seduzido a acreditar que o poder da voz está em seu 
som, quando na verdade o som é meramente a ponta do iceberg cuja totalidade 
[é o que de fato] nos move para estados afetivos. O canto acontece antes do som; 
é a ação que produz o som (Eidsheim, 2015, p. 130).20

Embora a proposição do que poderia ser chamado de “voz-corpo” de 
maneira nenhuma negue sua dimensão aural, ela reduz sensivelmente a 
importância do papel que o som tipicamente desempenha na apreensão 
da voz, permitindo que outros efeitos do ato de vocalizar sejam mais fa-

20 “[The] sound of the voice […] has seduced us into believing that the power of voice 
lies in its sound, while in actuality the sound is merely the tip of an iceberg, the en-
tirety of which [is what actually] shifts us into affective states. Singing happens be-
fore the sound; it is the action that produces the sound.” 
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cilmente percebidos. A voz é, claro, também som, mas não somente som. 
Quando Calvino e Cavarero livram a voz da carga semântica da língua, 
salientam o caráter corpóreo e material do som da voz. Ao eliminar o 
som completamente, o cinema mudo, assim como Eidsheim em um de 
seus experimentos, aponta para uma corporalidade ainda mais básica, 
que evidencia o fato de que a voz tem uma série de outras repercussões 
corpóreas imediatas dentre as quais a sonora é apenas uma de muitas. A 
experiência de uma voz afônica se concretiza mesmo sem mediação tec-
nológica, por exemplo, na vida prática das pessoas surdas, que, embora 
sejam incapazes de perceber o som da voz, estão perfeitamente aptas a 
apreender os sinais visíveis e táteis de suas próprias vozes e das vozes 
daqueles que os cercam: o movimento da boca e da língua, a corrente 
egressiva de ar, o inflar e desinflar dos pulmões, a vibração da garganta, 
dos dentes e do maxilar etc. 

Novamente, não é minha intenção propor uma “voz-corpo” em opo-
sição a ou em detrimento de uma “voz-som”, uma vez que elas são, em 
última instância, a mesma. De todo modo, da mesma forma que livramos 
a voz da mensagem linguística que ela carrega a fim de descobrir seu 
som, livramo-la do seu som para evidenciar seu corpo. A radicalização 
serve a um propósito: facilitar o reconhecimento de reverberações (lite-
rais e não-literais) da voz que são, via de regra, tidas como meramente 
colaterais. O fato de que essa radicalização se concretiza – ainda que por 
uma impossibilidade técnica – no cinema silencioso, onde o melodrama 
rapidamente se torna um gênero importante, não é, todavia, apenas uma 
feliz coincidência, mas um convite a examinar com mais atenção a arti-
culação voz-corpo e suas implicações dentro do melodrama.

Por essa razão, minha segunda proposição parte do cinema surdo de 
Chion e, principalmente, do iceberg de Eidsheim – provavelmente a mais 
ousada na contemplação de uma voz que extrapola a instância sonora – 
e vai no sentido de estabelecer que o som não se caracteriza como uma 
condição necessária para existência da voz. A voz pode ser apreendida e 
experienciada mesmo que sejamos privados do seu som, porque emana 
do corpo. Mais simplesmente: mesmo muda, a voz continua sendo voz.
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2.3 A voz opaca: da tensão entre meio e mensagem

Quando falamos em materialidade e corporalidade da voz, é quase im-
possível traçar caminhos teóricos sólidos que não passem de uma manei-
ra ou outra pela forma artística que expõe a voz de modo mais consis-
tente e – com o perdão da palavra – gritante: a ópera, onde a vocalidade 
é elevada a níveis sem precedentes de fisicalidade e de estetização. É 
também difícil negar que ópera e melodrama são duas formas teatrais 
afins, a começar no nível mais literal possível – melodrama é, literalmen-
te, um drama em melos, em música. O próprio Peter Brooks aponta (en 
passant, é verdade) essa afinidade:

Encontramos, por exemplo, esta direção de palco em Les enfants trouvés, de 
Joseph Bouchardy: o Marechal “entra vagarosamente nos últimos compassos da 
orquestra e para no centro do palco.” Então, o solilóquio, pontuado: “Ó, ter-
ror!… esperança, remorso, desconfiança mortal!… Por que lutas incessantemen-
te pelo controle de minha alma?”. O monólogo, detectamos, está no caminho de 
se tornar ária operática – e o melodrama encontra uma saída lógica possível na 
grand opera (que, de fato, usou muitos libretti advindos do melodrama), onde 
melodia e harmonia, tanto quanto as palavras, estão encarregadas de transmitir 
significado (Brooks, 1996, p. 49).21

A ópera, no entanto, exibe uma particularidade importante, uma in-
verossimilhança inerente que à primeira vista parece distingui-la quase 
que irreconciliavelmente do melodrama descrito por Brooks, Elsaesser e 
Mulvey. Carolyn Abbate e Roger Parker (2015, p. 21) definem a ópera 
já na primeira sentença de seu Uma história da ópera como “um tipo 
de teatro no qual a maioria ou todos os personagens cantam durante a 
maior parte do tempo ou o tempo todo”. Ora, se o canto é o que define a 
ópera – seu específico – e o melodrama é a falha da voz, de que maneira 
a ópera pode ser melodramática?

21 “We find, for instance, the stage direction in Joseph Bouchardy’s Les Enfants trou-
vés: the Maréchal ‘enters slowly on the last measures of the orchestra and stops at 
center stage’. Then the soliloquy, punctuated: ‘O terrors!… hope, remorse, mortal 
suspicion! … Why do you fight ceaselessly for mastery of my soul?’. The monolo-
gue, we detect, is on its way to becoming operatic aria – and melodrama finds one 
possible logical outcome in grand opera (which did in fact use many libretti from 
melodrama), where melody and harmony, as much as the words, are charged with 
conveying meaning.”
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A ensaísta francesa Catherine Clément (1988) sugere uma ponte pos-
sível entre as duas formas – ópera e melodrama – em seu Opera, or the 
Undoing of Women, quando expõe o assassinato sistemático das heroí-
nas operísticas. A mulher que sofre de maneira espetacular durante três 
atos tem a morte como destino tão inevitável quanto fetichizado. Para 
Clément, a voz na ópera, em última instância, falha, pois morre. No 
entanto, Paul Robinson (1988), em contestação direta, rechaça a ideia 
do fracasso final da voz e acusa Clément de se ater excessivamente aos 
acontecimentos do libretto, desconsiderando todo o resto (o subtítulo 
do artigo de Robinson é provocativo: Reading Libretti and Misreading 
Opera). Para ele, a atenção à derrocada do corpo negligencia o triunfo 
da voz, até mesmo sobre a própria morte: se é verdade que os corpos su-
cumbem, o canto se eleva, extrapola os confins da trama e diz mais sobre 
os destinos verdadeiros dos personagens – novamente, ecoando Brooks, 
deixa-se a realidade em favor da verdade – do que o que indica o libretto. 

Na ópera, frequentemente o tempo é suspenso para dar lugar ao can-
to. A ária em geral não funciona no sentido de avançar a narrativa, mas 
reage a ou reflete sobre ela em fluxos emotivos, não raro com o persona-
gem imóvel em maior ou menor grau: é o momento de condensação do 
sentimento em que todo o corpo se torna voz. Abbate e Parker inclusive 
reconhecem um nível de afogamento do texto no canto operístico:

[A] voz em si mesma, em específico a voz operística, contribui a seu próprio 
modo para o desaparecimento do senso linguístico. Cantores de ópera, devido 
às exigências de volume e altura, precisam às vezes emitir sons de uma maneira 
que obriga a articulação verbal a assumir um papel secundário. As palavras são 
obscurecidas, qualquer seja a língua do libretto (Abbate e Parker, 2015, p. 23). 

É sintomático o fato de que, quando se vai à ópera hoje, pode-se acompa-
nhar o libretto por legendas projetadas logo acima do palco. Isto acon-
tece não apenas porque a ópera é, hoje em dia, em geral apresentada 
em sua língua original,22 o que por si só acrescenta uma dimensão de 
22 No passado, com a impossibilidade de supertítulos, era mais frequente que as ópe-

ras fossem traduzidas para as línguas nativas de seus locais de apresentação. Ainda 
hoje, a tradução do libretto é uma opção, embora ocorra muito mais raramente e 
em geral com obras que possuem algum apelo infantil, como A flauta mágica, por 
exemplo, cuja famosa adaptação fílmica de Ingmar Bergman tem o libretto original 
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opacidade à voz, mas porque, mesmo que interpretada na língua ma-
terna dos espectadores, o canto obstrui o entendimento das palavras. 
Na ópera, a voz pode tornar incompreensível ao espectador seu próprio 
idioma nativo.

Dessa forma, em momentos climáticos onde o canto é mais espetacu-
lar, a palavra é quase integralmente devorada pela materialidade da voz. 
Em casos extremos, o texto deixa de existir e dá lugar a vocalizações 
puramente não-linguísticas. Abbate (1991, p. 3-6) usa como exemplo 
quintessencial Où va la jeune Hindoue?, ária da personagem-título em 
Lakmé, de Léo Delibes, que começa com dois minutos de coloratura a 
capella em cima somente do som vocálico /a/. Não raro o corpo está tão 
investido no canto e a demanda física é tão grande que o cantor se finca 
no chão e restringe seus movimentos a um dramático abanar de mãos e 
a expressões faciais marginalmente condizentes com o conteúdo emocio-
nal do texto, uma prática que os frequentadores de ópera ao redor do 
mundo conhecem como park and bark.23 A fisicalidade necessária para 
que a voz operática seja produzida é tão extrema que toma de assalto 
o corpo e como que momentaneamente o paralisa, concentrando sua 
energia no canto, interferindo na encenação e às vezes efetivamente a 
impedindo completamente.

Em uma forma artística em que a emissão vocal – algo que na fala 
é um “vanishing mediator” (Dolar, 2006, p. 15), transparente a ponto 
de ser cotidianamente ignorado – mobiliza quase todo o corpo, obscu-
recendo até mesmo a pronúncia, é natural que se suspeite, assim como 

alemão traduzido para o sueco. Mesmo após o advento da legendagem ao vivo, os 
frequentadores da ópera costumeiramente têm acesso a um programa escrito onde 
consta pelo menos uma sinopse dos atos da ópera apresentada, seja ela em língua 
estrangeira ou nativa.

23 Nas últimas décadas, porém, a demanda por cantores-atores mais dramaticamen-
te comprometidos, com maior mobilidade e que atendam de maneira mais verossí-
mil ao que se espera da aparência dos personagens que representam tem levado os 
elencos das casas de ópera a se capacitar fisicamente para performances muito mais 
dinâmicas, tirando terreno da técnica park and bark, que teve como expoentes can-
tores-atores extremamente importantes na história da ópera durante o século xx, 
como Luciano Pavarotti e Montserrat Caballé.
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Robinson (1988), que nela a voz tem de alguma forma primazia sobre 
a palavra. Ora, se a música toma forma na voz (é importante notar que 
as notas do compositor estão tão escritas quanto as palavras do poe-
ta) e aparenta contradizer o texto que essa mesma voz profere, parece 
ingênuo – radicalmente logocêntrico? – ater-se ao valor nominal dos 
versos do libretto, pois é como se houvesse um descompasso semântico 
entre ideia (o texto) e substância (a voz que carrega o texto nas notas 
do compositor). A partir daí, é uma questão de avaliar qual dessas duas 
instâncias – para usar a terminologia de Paul Zumthor (1994), a oral 
ou a vocal – melhor representa o que realmente está em jogo para os 
personagens.

A ópera, dessa forma, escancara a possibilidade de desacordo entre 
meio e mensagem, uma noção que acredito ser de grande valia no estudo 
da voz no melodrama, um modo de representação onde o material tem 
precedência sobre o abstrato – ou onde o abstrato existe mais perfeita-
mente quando se materializa. Nas últimas duas seções, concentrei-me 
principalmente em desatar os nós que prendem a voz tão firmemente à 
fala e aproximá-la do corpo, atendo-me a instâncias da voz essencial-
mente não-linguísticas. Nesta, contudo, procuro estabelecer que, mesmo 
que linguística, a voz, por si só, pode significar mais – às vezes até mesmo 
o contrário! – do que as palavras que ela carrega. Esta constitui minha 
terceira proposição: a voz não é transparente.

2.4 A voz reveladora: da afinidade entre o oculto moral e
a voz humana

A partir do conto Um rei à escuta, de Italo Calvino, Adriana Cavarero 
(2005, p. 2) fundamenta o ponto de partida de seu livro For More than 
Once Voice: Toward a Philosophy of Vocal Expression. No conto, um rei 
tirano se encontra constantemente perturbado pela desconfiança de uma 
iminente deposição e, por isso, acaba em um estado de vigília constante. 
Esta vigília, contudo, não acontece no costumeiro domínio da visão, mas 
na esfera do aural: o rei ouve.
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Alerta a todos os sons do palácio, ele identifica até mesmo na voz 
dos cortesãos que se dirigem a ele um certo tom frio e inautêntico. Não 
são as palavras dos cortesãos que os denunciam, mas sua própria voz. 
Na verdade, o rei sequer ouve o que é dito porque, com sua atenção 
inteiramente voltada aos sons da corte, a voz humana deixa de ocupar 
lugar privilegiado em seus hábitos auditivos e perde sua carga semân-
tica, sendo apenas um som dentre muitos. Há, porém, uma repentina 
mudança na percepção do rei quando ele ouve, por acaso, uma mulher 
cantando. Ele não sabe quem essa mulher é, nem consegue vê-la, apenas 
escuta a canção popular que ela entoa, e redescobre, como que em um 
estalo, o prazer da voz humana. Não é a melodia em si, que ele já escutou 
muitas vezes, nem a letra, que é banal, nem a imagem da moça, que ele 
não pode ver, mas o próprio canto o que deleita o rei e o leva a atribuir 
à voz a condição de “equivalente à parte oculta e mais genuína de uma 
pessoa” (Calvino apud Cavarero, 2005, p. 2), que Cavarero então identi-
fica como “um tipo de núcleo de unicidade invisível, mas imediatamente 
perceptível” (Cavarero, 2005, p. 2).

É notável a afinidade da voz, do ponto de vista de Calvino e Cavarero, 
com o modo do excesso descrito por Brooks: ambos têm o poder de reve-
lar o que está oculto, de trazer à superfície o que está subjacente, de tor-
nar perceptível o que está de outro modo inacessível. Igualmente notável 
é o fato de que essa observação emerge justamente dentro de uma ideia 
de voz totalmente dessemantizada, desprovida de logos. Se é verdade 
que, para Cavarero, a voz não tem de ser necessariamente não-linguística 
para trazer à tona o que está escondido, é sobre a voz não-linguística que 
ela, assim como Calvino, constroi seu caso exemplar: a liberdade típica 
com que juntamos palavras não constitui um índice suficiente de nossa 
unicidade, ao passo que a voz é sempre diferente, mesmo que as palavras 
sejam as mesmas (Cavarero, 2005, p. 3-4). Uma vez livre da obrigação 
de significar, a corporalidade da voz se torna inegavelmente evidente, e 
afora o entendimento de que esta é uma voz diferente de todas as outras, 
cuja simples existência enquanto voz revela quem se é, da mesma manei-
ra que o fazem o rosto e o olhar.
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Mladen Dolar (2006, p. 79-81), discorrendo justamente sobre as dife-
renças entre o olhar e a escuta, chega a conclusões similares. Para ele, se 
por um lado a voz é autoridade – não é possível escolher ouvir a voz de 
quem fala, os ouvidos não tem pálpebras; há uma passividade no escutar 
que não se manifesta no olhar, em que se pode simplesmente fechar os 
olhos –, por outro lado, a voz é também uma exposição: aquele que voca-
liza se expõe, e assim se sujeita “aos efeitos do poder que não está apenas 
no privilégio de emitir a voz, mas que diz respeito ao ouvinte”.24 A voz é 
um lugar de articulação e de passagem entre o interno e o externo. Isto 
é, a voz que sai de mim revela externamente ao outro o que me é inter-
no, desnuda-me, de maneira quase obscena: “pode-se dizer que há um 
efeito [...] de vergonha que acompanha a voz: aquele que usa a própria 
voz se sente envergonhado porque ela expõe ao Outro uma intimidade 
secreta”.25 É por esta razão que Calvino diz que se o rei soubesse cantar 
“aquilo que ninguém sabe que você [o rei] é ou foi ou que poderia ser 
haveria de revelar-se naquela voz” (Calvino, 1995).26 Cavarero (2005, p. 
19) recorre ao Pentateuco – na história de Esaú e Jacó, os filhos gêmeos 
de Isaque e Rebeca – para afirmar o poder que a voz tem de desmascarar 
as mentiras da fala. Quando Jacó se apresenta a seu pai, velho e cego, 
e diz “Eu sou Esaú!”, Isaque responde “Mas esta é a voz de Jacó!”. A 
voz denuncia a mentira. As palavras podem ser enganosas, mas a voz 
não mente nem prega peças. A voz comunica, mais do que revela, uma 
intimidade oculta, uma impressão digital acústica que fornece ao outro 
um segredo sobre mim. Segundo Dolar, esse lugar transicional que a voz 
ocupa não é exatamente uma intersecção entre o interno e o externo, 
mas um espaço independente, como uma ponte que lança para fora o 
que é de dentro mas que não pertence nem a um, nem a outro. Esta visão 

24 “[…] to the effects of power which not only lie in the privilege of emitting the voice, 
but pertain to the listener.”

25 “One could indeed say that there is an effect [...] of shame that accompanies the 
voice: one is ashamed of using one’s voice because it exposes some hidden intimacy 
to the Other.”

26 Todas as citações diretas de Calvino vêm da versão eletrônica não-paginada de Sob 
o sol-jaguar, publicada pela Companhia das Letras.
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ressoa em certa medida com a asserção de Cavarero (2005, p. 4) de que 
vocalizar e ser ouvido é uma atividade que acontece de entranha para 
entranha, que mobiliza os recônditos do corpo, o “corpo profundo, a 
parte mais corpórea do corpo”27 (Cavarero, 2005, p. 4): tanto vocalizar 
quanto ouvir necessariamente envolvem órgãos internos, ambos são a 
vibração de tubos e membranas, grandes e pequenos.

Ao encontrarem na voz essa qualidade reveladora, Calvino, Cavarero 
(em apreciação a Calvino) e Dolar atribuem a ela uma função equivalen-
te àquela que Brooks, Elsaesser e Mulvey atribuem ao corpo no melodra-
ma: a de manifestar o impalpável. Novamente, é preciso lembrar que es-
ses autores parecem partir de uma premissa em que a voz diz respeito ao 
corpo apenas de maneira tangencial, sendo, para todos os efeitos, algo 
distinto do corpo propriamente. Dentro dessa lógica, portanto, a voz 
está em grande medida fora do campo em que o oculto se manifesta. O 
objetivo desta quarta e última proposição é justamente seguir o caminho 
contrário: a voz parece ter uma afinidade intrínseca com o melodrama, 
uma vez que tem o poder de revelar quem se é, de “dizer tudo” mesmo 
que às vezes não diga nada, de estender o corpo para além da esfera do 
visível, embora aconteça em grande medida fora do alcance dos olhos, 
sob a superfície, onde habita o oculto moral.

Conclusão: melodrama, o triunfo da voz sobre o quê?

Uma vez estabelecidas as bases teóricas sobre as quais me fundamento 
– tanto no campo dos estudos do melodrama na literatura e no cinema, 
do qual parto, quanto no dos estudos da voz, ao qual recorro – prossigo 
agora em terreno teórico mais adequado para a conclusão acerca do 
papel desempenhado pela voz no melodrama: o que falha sob a pressão 
do sentimento avassalador no melodrama não é a voz, ou tampouco o 
som da voz, mas a capacidade de articulá-la em pensamento encadeado 
e racional. A língua não oferece condições suficientes para que a emoção 
indelével do melodrama seja adequadamente expressa em palavras e por 
um momento deixa de ser operacional, abrindo um espaço, uma lacuna 

27 “[…] the deep body, the most bodily part of the body.” 
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que para Brooks é preenchida por uma espécie de linguagem natural do 
gesto – para a qual ele dedica uma seção inteira intitulada “The language 
of muteness” – e do lamento não-verbal, que ele convenientemente dei-
xa para trás. Seu argumento principal é de que esse espaço é ocupado 
pelo corpo, e a voz, dentro de uma concepção em que existe quase que 
exclusivamente como meio da língua, é silenciada. Mladen Dolar, intro-
duzindo o capítulo de seu livro onde contempla a possibilidade de uma 
“linguística da voz”, aponta um obstáculo comum a qualquer aborda-
gem da vocalidade:

[Podemos] imediatamente observar uma dificuldade que qualquer tratamento da 
voz encontra: a saber, a inadequação do vocabulário. O vocabulário pode até 
distinguir nuances de significado, mas as palavras falham quando confrontamos 
os infinitos tons da voz, que infinitamente excedem o significado. Não é que nos-
so vocabulário seja escasso e essa deficiência deva ser remediada: confrontada 
com a voz, a palavra estruturalmente falha (Dolar, 2006, p. 13).28

Se nesta passagem trocarmos a palavra “voz” por “emoção”, teremos, 
sem grande prejuízo, uma síntese de um dos enunciados principais usado 
por Brooks para alicerçar a mudez do melodrama. Para ele, no melo-
drama as palavras estruturalmente falham quando confrontadas com a 
emoção, e com elas falha a voz que as suporta. Neste trabalho, minha in-
tenção é afirmar precisamente o oposto: a inadequação da língua verna-
cular ao conteúdo emocional do melodrama não oblitera a voz, mas abre 
o seu caminho. O clímax melodramático – quando a voz se transforma 
em gemido, em grito, em choro, em riso, em qualquer balbucio que faz 
pouco ou nenhum sentido, ou mesmo em canto – esse é o momento em 
que a voz é mais voz, em que ela deixa de ser transparente, em que ela 
deixa de passar pelo filtro da língua, em que o vocal soterra o oral. É 
mesmo o corpo quem ocupa a lacuna deixada pela falta das palavras, 
mas ele o faz também – talvez principalmente? – por intermédio da voz. 

28 “[We] can immediately see a difficulty into which any treatment of the voice runs: 
namely, that the vocabulary is inadequate. The vocabulary may well distinguish nu-
ances of meaning, but words fail us when we are faced with the infinite shades of the 
voice, which infinitely exceed meaning. It is not that our vocabulary is scanty and 
its deficiency should be remedied: faced with the voice, words structurally fail.”



voz, corpo e melodrama no cinema

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 1, jan.–jun. 2020 · ppgm-ufrj

333

Em última análise, o melodrama pode ser visto como o drama da falha 
do pensamento racional frente à emoção, o drama do triunfo da voz – da 
voz corpórea – sobre o logos – a razão ideal da qual a voz é a substância 
invisível.
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Os diálogos dos personagens como 
geradores da violência: estudo
sobre filmes brasileiros
Débora Opolski1

RESUMO: Este artigo apresenta uma reflexão sobre os diálogos dos personagens nos 
filmes brasileiros de ficção comercial produzidos após Cidade de Deus (2002) que pos-
suem narrativas versando sobre organizações criminosas e tráfico de drogas. De modo 
geral, são filmes que possuem a palavra falada como elemento principal da narrativa. 
Os diálogos dos personagens deste conjunto de filmes possuem características singu-
lares na forma da fala, que os diferenciam de outras produções. Essas características 
são as principais geradoras da violência, explícita e implícita. Utilizando exemplos, 
pretendemos demonstrar que estes filmes são estruturados na palavra falada, utilizam a 
palavra como um ato de fala e a transformam em símbolos que representam a violência 
através da linguagem diferenciada, da verborragia cômica, da hipermasculinidade res-
saltada e do uso de obscenidades e palavras de baixo calão.

PALAVRAS-CHAVE: Diálogo cinematográfico. Violência. Som do filme.

ABSTRACT: This article presents a reflection on the dialogues of the characters in Bra-
zilian commercial fiction films produced after Cidade de Deus (2002), which have 
narratives about criminal organizations and drug trafficking. In general, they are films 
that have a spoken word as the main element of the narrative. The dialogues of the 
characters of this set of films have singular characteristics in the form of speech, which 
differentiates them from other productions. These characteristics are the main gener-
ators of the explicit and implicit violence. Using examples, we intend to demonstrate 
that these films are structured in the spoken word, use a word as an act of speech and 
transform into symbols that represent violence from the differentiated language, comic 
verbiage, hyper masculinity emphasized and use of obscenity and profanity. 

KEY-WORDS: Film dialogue. Violence. Film sound.

Neste artigo pretendemos discorrer sobre a fala como característica 
estruturante dos filmes brasileiros contemporâneos de ficção co-

mercial, em obras que utilizam as palavras como símbolos geradores da 

1 Universidade Federal do Paraná (ufpr).
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violência. Antes de iniciar a discussão é importante explicarmos que o 
contemporâneo de ficção comercial neste trabalho se refere aos filmes 
pós Cidade de Deus (2002), época que Ivana Bentes (2007) denomi-
nou de pós-retomada do cinema brasileiro, compreendendo produções 
audiovisuais como a série televisiva (2002-07) e o filme Cidade dos ho-
mens (2006), Tropa de elite (2007), Era uma vez (2008), Linha de passe 
(2008), Tropa de elite II: o inimigo agora é outro (2011), Alemão (2014) 
etc.

Muitas ideias aqui discutidas são retiradas do livro Overhearing film 
dialogue, de Sara Kozloff. Neste livro, a autora analisa as características 
do diálogo de cada gênero cinematográfico. Observamos uma similari-
dade estrutural na forma do diálogo cinematográfico entre o que Kozloff 
(2000) chama de filme de gângster e os filmes brasileiros que exploram 
a temática das organizações criminosas e do tráfico de drogas, mas isso 
não significa que estejamos classificando estes filmes brasileiros como fil-
mes de gângster. O pesquisador brasileiro Rafael de Luna Freire (2011), 
por exemplo, na sua tese de doutorado, utiliza, no contexto brasileiro, 
o conceito de filmes policiais. Sem o objetivo de classificá-los dentro 
de um gênero, mas traçando uma analogia com as ideias de Kozloff 
(2000), pretendemos demonstrar que essas produções são verborrágicas 
e centradas na palavra falada, utilizando os diálogos como símbolos que 
geram a violência.

Portanto, em um primeiro momento, introduzimos uma discussão 
sobre a sonoridade da fala cinematográfica e a importância da sonori-
dade como parte estruturante da narrativa. Em um segundo momento, 
pretendemos refletir sobre a sonoridade da fala nas produções audiovi-
suais contemporâneas de ficção comercial que circulam pela temática 
da violência, do tráfico de drogas e incluem a periferia como ambiente 
de locação. Na sequência, definiremos as questões da forma da fala, 
para apresentar as ideias de ato de fala e finalizar com exemplos. Os 
exemplos serão retirados, em grande parte, dos filmes Tropa de Elite e 
Tropa de Elite II: o inimigo agora é outro, filmes brasileiros comerciais 
que alcançaram ampla distribuição nacional e internacional. Entenden-
do que o diálogo é o elemento estruturante desses filmes, pretendemos 
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demonstrar que a representação da violência é constituída pelos atos de 
fala dos personagens (Austin, 1962) e não exclusivamente pelas imagens.

Ao final do texto, pretendemos demonstrar que os filmes brasileiros 
ficcionais contemporâneos em questão são estruturados na palavra fa-
lada, utilizam a palavra como um ato de fala e a transformam em sím-
bolos que representam a violência através da linguagem diferenciada, 
da verborragia cômica, da hipermasculinidade ressaltada e do uso de 
palavrões.

A sonoridade da fala na performance cinematográfica

A voz é matéria, mas algumas culturas restringem a percepção ao signi-
ficado verbal e não consideram a sonoridade da voz como matéria. Nos 
idiomas tonais, como o chinês e o mandarim, o contorno melódico faz 
parte da estrutura semântica, quer dizer, a palavra possui significados 
diferentes dependendo da altura utilizada para a emissão, que se traduz 
na variação da altura da pronúncia da palavra. Para os chineses, o tom 
é “parte da palavra, tanto quanto as consoantes e as vogais”2 (Chao, 
1980, p. 44). Isso não acontece nos idiomas indo-europeus, os quais 
consideram apenas a entonação de final de frase como distintiva (caso 
de perguntas e afirmações, por exemplo). Sacks (2007/1971, p. 125-134) 
apresenta dados que sugerem que a aquisição da linguagem, em comu-
nidades que praticam idiomas não tonais, inibe a identificação precisa 
de sonoridades da fala e por consequência condiciona a percepção audi-
tiva. O autor apresenta dados sobre a presença do ouvido absoluto3 na 
população chinesa e norte-americana, demonstrando que a incidência 
do ouvido absoluto em cada população varia em até 42%. Apesar do 
ouvido absoluto estar diretamente relacionado com alturas musicais, 
normalmente vinculado à idade e à inserção da pessoa em ambiente de 
educação musical, não é possível ignorar esses dados que relacionam a 
percepção auditiva musical com as diferentes abordagens perceptivas da 
linguagem de cada cultura.
2 Todas as traduções da autora.
3 Capacidade de distinguir a altura de uma sonoridade sem a necessidade de compa-

rá-la com outra tonalidade, ou estabelecer uma referência prévia.
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A voz, como matéria, pode transcender o significado das palavras e 
alcançar a ruptura do discurso quando a constituição sonora gera senti-
do. De acordo com Zumthor (1997/1983, p. 169), existe um prazer puro 
na emanação e audição da voz “como os adolescentes franceses que eu 
ouvia cantar canções americanas da moda, sem compreender uma pa-
lavra de inglês”, ou como o interesse dos brasileiros como espectadores 
dos primeiros filmes sonoros americanos, mesmo sem a compreensão do 
idioma.

O prazer na audição da voz é um dado complexo, difícil de elucidar, 
que acontece devido a inúmeras razões. Dentre elas, a sonoridade das 
palavras, que se manifesta inclusive nas características, a princípio, ex-
ternas (como as do espaço da emissão), que ficam impregnadas no re-
gistro da voz, e, portanto, são parte constituinte da palavra falada. Para 
Purcell (2007, p. 2), os diálogos nos filmes “carregam as informações 
chaves da história, da mesma forma que o tom da sala, o room tone é o 
‘ar’ que caracteriza a localização da cena”. Com essa afirmação, Purcell 
(2007) reforça o conceito da palavra como matéria sonora, que contém 
informações provindas do emissor da voz e também do ambiente em que 
a fala está sendo emitida.

A voz é um elemento importante que demarca a singularidade da 
performance do personagem. Personagens que compartilham dos mes-
mos costumes e tradições, com histórias de vida aparentemente similares 
podem apresentar formas de falar com características bem distintas, pois 
as características da fala não possuem relação apenas com o idioma (ob-
viamente existem traços compartilhadas pelos falantes de uma mesma 
linguagem, justamente as que fazem com que a linguagem se estruture 
como comunicação). Mas essas características sublimam as questões co-
muns. Davis reforça que (2008, p. 12) “cada um fala de forma diferente. 
Algumas características da fala são específicas do indivíduo, mas outras 
são resultado da sua origem, classe, educação e ocupação”.

Buscombe (2013, p. 157) considera que “a linguagem é um dos mais 
importantes meios pelo qual a identidade é construída, quer seja indivi-
dual, identidade pessoal, ou de alguma forma maior, como a identidade 
étnica ou racial”. Para Chung (2013, p. 172-173), “a voz do persona-
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gem oferece dicas importantes para discernir o status social, a origem, 
afiliação social e ética e orientação sexual”. Já Zumthor (1997/1983, p. 
32) escreve que “tão fortemente social quanto individual, a voz mostra 
de que modo o homem se situa no mundo e estabelece relação com 
o outro”. A grande maioria dos falantes possui interjeições, frases ou 
palavras preferidas que são pronunciadas com mais freqüência do que 
outras. Essas escolhas são como “impressões digitais da fala” (Davis, 
2008, p. 17), marcas vocais, índices de existência, como denominados 
por Peirce, que ancoram o personagem na narrativa, permitindo carac-
terizá-lo social e psicologicamente. 

As marcas vocais podem ser utilizadas na mesma produção audiovi-
sual inclusive para definir classes sociais pois “é provável que a fala seja 
uma das mais confiáveis formas de determinar uma classe social ou um 
grupo” (Kozloff, 2000, p. 82). Burke (1993, p. 25) reforça, afirmando 
que “a escolha de uma determinada variedade da linguagem transmite 
informação sobre as crenças do falante, expressando solidariedade com 
aqueles que falam da mesma forma e estabelecendo distância daqueles 
que falam diferente”. As marcas vocais são compartilhadas por um grupo 
específico e mesmo quando estereotipadas só possuem êxito como parte 
do código social compartilhado por determinado grupo. Davis (2008, 
p. 17) afirma que “nós podemos notar o sotaque diferente, vocabulário, 
fraseologia e também as diferentes formas de construir sentenças, mas 
nós precisamos também nos tornar conscientes dos códigos sociais” para 
efetivar a comunicação da mensagem. 

Aspectos de marcas vocais podem ser utilizados para caracterizar o 
personagem como no filme O discurso do rei (2010), quando o ator 
Colin Firth utiliza a gagueira como um aspecto que cria a curva de 
transformação do personagem na história, ancorando o personagem. 
Peberdy (2013, p. 214-215) comenta que a gagueira assiduamente é 
“relacionada com fraqueza, vulnerabilidade e imaturidade social, parti-
cularmente, embora não limitada a representações cômicas e estereoti-
padas”. A relação entre a gagueira e a fraqueza se estabelece no âmbito 
de que “a gagueira é um distúrbio vocal incontrolável que assola a fala 
normal” (Peberdy, 2013, p. 215). Nesses casos, a falta de controle sobre 
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a ação aparece como característica relevante para o distúrbio e para a 
performance do personagem, demonstrando instabilidade. Esse artifício 
é amplamente explorado por Woody Allen, como diretor e ator.

Segundo Dunn (2013, p. 192), “períodos específicos do cinema ame-
ricano revelam as formas que o estilo do diálogo, como um dispositivo 
crítico, tematicamente e formalmente, revelam as políticas de raça, gê-
nero e outras categorias sociais”. Para Kozloff (2000, p. 26-27), “o que 
é comumente negligenciado é quanto os padrões da fala de um perso-
nagem estereotipado contribuem para a concepção do espectador sobre 
o mundo do personagem”. Jaeckle (2013) afirma que diretores como 
Preston Sturges comumente escreviam os roteiros de forma fonética, 
para assegurar-se de que os atores iriam pronunciar as palavras da for-
ma com que ele imaginava

ao invés de confiar inteiramente nas habilidades vocais dos atores para elaborar 
discursos permeados por dialetos, Sturges frequentemente escrevia seu diálogo 
foneticamente para se assegurar de que os seus personagens, quando apresenta-
dos no filme, iriam corresponder exatamente ao seu mundo imaginário (Jaeckle, 
2013, p. 146).

Compreendem os padrões de fala do personagem as questões de estilo e 
também as relacionadas ao sotaque e ao dialeto. Muitos autores sepa-
ram sotaque e dialeto, utilizando o primeiro para se referir à formas de 
pronúncia diferenciadas para as mesmas palavras e o segundo, para se 
referir à palavras diferentes que representam o mesmo objeto. A teoria 
do markedness, apresentada no Círculo de Praga nos anos 1930, tenta 
explicar essas variações, afirmando que existe uma polaridade de sono-
ridades que diferencia as pronúncias. Jakobson e Waugh (2002, p. 94) 
dizem que “o termo marcado se opõe ao não marcado por uma maior 
concentração de uma certa propriedade perceptual sonora polar, seja 
positiva ou negativa, à do termo não marcado”. Quer dizer, a partir do 
momento em que um fonema qualquer adquire uma característica distin-
ta de pronúncia em determinado grupo, um novo sotaque se estabelece. 
No Brasil existe uma grande variação de sotaque. Enquanto a maioria da 
população que vive na região Sul pronuncia o “ti” da palavra “tia” como 
[tʃi], inserindo um som de /x/ logo depois da sonoridade da oclusiva, a 
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maioria da população da região Nordeste atribui a pronúncia [ti] para 
a mesma sílaba, sem a inserção do chiado característico do fonema /x/. 
Noll (2008, p. 68) demonstra inclusive que a africativização de /t/ e /d/, 
introduzindo o [ʃ] ou o [ʒ], é comum em quase todo o Brasil, estando 
presente também nas regiões Norte e Centro-Oeste, provando que o 
alofone africado [tʃ] e [dʒ] é predominante no português brasileiro.

No âmbito do dialeto, existe uma grande variação linguística, uma 
espécie de markedness, também relacionada, em grande parte, à distri-
buição geográfica da população. O português brasileiro compreende em-
préstimos de línguas indígenas e africanas, além de ser um idioma mar-
cado pela incorporação de anglicismos. O estado da Bahia, por exemplo, 
concentra 65,7% dos africanismos (axé, orixá etc.) relacionados aos cul-
tos chamados de afro-brasileiros (Noll, 2008). Enquanto alguns falantes 
do português brasileiro usam a palavra “aipim”, outros grupos preferem 
“mandioca” e outros ainda “macaxeira”, para referir-se à mesma planta. 
É possível se referir à fruta cítrica alaranjada comum na época do inver-
no como “mexerica”, “mimosa” ou “bergamota”. Dentre vários outros 
exemplos de palavras diferentes que possuem o mesmo significado como: 
estojo e penal, salsicha e vina, marmita e vianda.

Esses dialetos e sotaques, quando inseridos no diálogo cinematográ-
fico criam uma autenticidade para a performance, pois a utilização de 
uma palavra específica, pronunciada de determinada forma, confere cre-
dibilidade ao falante, “soa como uma forma de autenticidade particu-
lar” (Davis, 2008, p. 13) para determinado grupo, que compartilha da 
convenção do dialeto.

Jaeckle (2013, p. 7) afirma que a fala se constitui de “performances 
vocais que modelam sons em palavras, cláusulas e sentenças com for-
mas aurais e conteúdos ideacionais”. Sapir (1927, p. 897) argumenta 
que “nas bases da voz, é possível definir várias coisas sobre um homem. 
Alguém pode dizer que ele é sentimental; extraordinariamente simpático 
sem ser sentimental; que ele é cruel”. O personagem principal do filme 
O poderoso chefão (1972), Don Corleone, “fala devagar, com muita 
dignidade e a voz ainda é permeada por uma textura áspera, uma qua-
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lidade curiosa, transmitindo uma mistura de etnia, robustez e natura-
lismo” (Kozloff, 2000, p. 225). Essa descrição de Kozloff nos lembra 
da dificuldade existente para pesquisa, registro e, portanto, discussão 
a respeito das propriedades da palavra falada, no que diz respeito aos 
aspectos sonoros da entonação da fala, pois estas características não são 
facilmente mensuráveis e traduzidas para o texto escrito. Mesmo assim, 
ao estabelecer como foco a apreciação analítica do som da fala de al-
guns personagens, constatamos que existe uma relação intrincada entre 
a criação e encenação do personagem e a emissão da voz. A emanação 
da palavra falada depende de todos os quesitos que compõem o perso-
nagem, tanto os físicos, quanto os psicológicos e emocionais (mesmo 
que inconscientes).

Peberdy (2013) discute o som da voz em artigo que pretende apre-
sentar a fala como um elemento que ao mesmo tempo constitui e desafia 
a identidade masculina. Motivada pela sentença “fale como homem!”, 
a autora realiza uma busca para entender em que consiste “falar como 
homem”. Apesar de compreender que existe uma conotação cultural 
de moralidade na afirmação, a qual atribui ao gênero masculino maior 
credibilidade, é possível refletir sobre quais são os aspectos sonoros que 
atribuem credibilidade a alguém que “fala como homem”. Para Peberdy 
(2013, p. 207), “na cultura ocidental, a tarefa de descrever uma voz de 
homem inevitavelmente passa por palavras-chave como ‘profunda’ ou 
‘grave’, ‘rasgada’ ou ‘rouca’, e, pelos termos musicais como ‘baixo’, ‘te-
nor’ ou ‘barítono’”. Existem duas abordagens que explicam a atribuição 
dessas características ao masculino. A primeira delas é biológica e sugere 
que 

a voz masculina dura, áspera e barulhenta é biologicamente determinada des-
de que, fisiologicamente, homens produzem mais calor do que as mulheres, e 
portanto produzem uma profunda ressonância, ou que homens são geralmente 
maiores que mulheres e então possuem cordas vocais longas e grossas (Peberdy, 
2013, p. 207).

Por outro lado, existem argumentos válidos para acreditar que as vo-
zes são culturalmente construídas, considerando a afirmação de Sapir 
(1927, p. 897) de que “é possível achar a voz de algum indivíduo agra-
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dável, mas é a sociedade que faz com que essa voz seja caracterizada 
como agradável”.

Ponderando estas duas perspectivas, um indivíduo desenvolveria a 
sua voz de acordo com as características biológicas e de acordo com a 
cultura na qual está inserido, sendo a performance vocal adaptada para 
se conformar à norma social, pois “a voz é um fenômeno social e indivi-
dual” (Sapir, 1927, p. 897). Sachs (apud Peberdy, 2013, p. 207) afirma 
que “homens e mulheres adultas podem modificar as suas articulações, 
diminuindo ou aumentando as frequências formantes para produzir vo-
zes que fiquem mais próximas dos arquétipos”. Esta afirmação conduz 
ao pensamento de que a forma de modelar a voz é uma atitude cons-
ciente, pois “a consciência dos falantes sobre como eles preferem soar 
é escolhida de acordo com a auto representação do falante” (Peberdy, 
2013, p. 208). Ainda para Peberdy (ibid.), “a modificação da voz com 
a proposta de ‘entrar’ na norma, pode ser percebida na forma como as 
vozes de alguns atores reflete o gênero em que eles estão atuando”.

Os autores apontados nessa reflexão ressaltam a importância da ex-
pressividade da palavra falada nos mais diversos campos de estudo, bem 
como um elemento narrativo na ficção audiovisual. No audiovisual, es-
ses aspectos sonoros compreendem o estilo da fala, criam expressividade 
para a performance vocal e geram credibilidade para a história e para o 
personagem. Porém, nenhum desses aspectos é absorvido ou percebido 
pela audiência de forma isolada. Na maioria das vezes, eles são, inclu-
sive, minimizados pelo aspecto verbal, que parece ser mais evidente e se 
sobressair na percepção do espectador que procura a coerência lógica da 
narrativa. Ainda, os longas-metragens ficcionais sobre tráfico de drogas 
deslocam a atenção dos espectadores e críticos para os efeitos visuais 
e sonoros, por se tratarem de narrativas que favorecem a ênfase des-
tes efeitos. No entanto, o diálogo, compreendido como elemento verbal 
e sonoro, também precisa ser destacado, porque a performance vocal 
do personagem é um elemento estético estruturante nestes filmes. Segue 
agora uma pequena reflexão que pretende exemplificar de que forma a 
palavra falada é utilizada como elemento estruturante, como linguagem 
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simbólica que singulariza essas produções e gera a violência, e portanto, 
precisa ser compreendida como tal.

A sonoridade da fala nos filmes de ficção comercial contemporâneos 
com temática de violência

Para Kozloff (2000, p. 202) filmes de gângsteres “são aqueles centrados 
nas atividades de criminosos trabalhando em grupos organizados para 
obter dinheiro e poder, geralmente em localidades urbanas”. Essa defi-
nição pode ser aplicada aos filmes brasileiros que versam sobre o tráfico 
de drogas e/ou as organizações que se formam paralelamente a esse mo-
vimento, também com o objetivo de constituir sistemas de crimes orga-
nizados. Segundo Kozloff (2000, p. 202), o gênero gângster “abraça a 
linguagem diferenciada, glorifica essa linguagem e a usa como meio para 
‘criar uma barreira simbólica’ entre essas histórias e o resto do cinema”. 
A linguagem é, portanto, utilizada como marca do gênero.

A linguagem define barreiras simbólicas entre grupos sociais. Para 
Burke (1993, p. 9), os “dialetos regionais são talvez os exemplos mais 
óbvios”, mas as variações de linguagem são baseadas nas mais diversas 
características, como “profissão, gênero, religião, ou outros setores”. 
Alguns grupos como mendigos e ladrões demonstram essas característi-
cas orais de forma explícita (Kozloff, 2000). Em outros casos, podemos 
perceber diferenças, mesmo que sutis, na forma de falar entre pessoas 
como homem e mulher, por exemplo. A diferença da expressividade vo-
cal observada dentre as culturas, demonstra que as mulheres “têm sido 
treinadas para falar diferente, para expressar a subordinação social” 
(Burke, 1993, p. 10). Burke (1993, p. 23) conclui que “a linguagem refle-
te (ou melhor, ‘ecoa’) a sociedade”. Devido ao estilo de escrita utilizado 
nos roteiros de filmes de gângster, com base em histórias reais, histórias 
criminais, aspectos sociais etc, “sem dúvida existem algumas correlações 
entre o dialeto usado nos filmes e a forma de utilização atual” (Kozloff, 
2000, p. 202), presente no cotidiano da audiência. Além disso, também é 
importante destacar a importância do ator, que dá vida ao personagem e 
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consolida as ideias sonoras planejadas no roteiro através da performance 
vocal. 

Inicialmente, vamos destacar a primeira característica destes filmes, 
que é o uso de uma linguagem diferenciada, característica esta que abar-
ca, de certa forma, todas as outras e que é um gatilho para a representa-
ção da violência exacerbada. Os filmes em questão utilizam a linguagem 
como uma forma de diferenciação, ao passo que retratam o modo de 
vida e de trabalho próprio de cada organização através da linguagem. 
Estas narrativas fazem isso não somente pelo tipo de linguagem utiliza-
da, mas também pelo modo de falar, pela “falta de educação ou refina-
mento verbal” (Kozloff, 2000, p. 207) e pelo uso de palavrões, utilizan-
do a “obscenidade como uma ferramenta poderosa” (Kozloff, 2000, p. 
208), sempre através da verborragia, o que leva ao uso da palavra como 
um símbolo de força e à teoria dos atos de fala. 

A teoria dos atos de fala se preocupa em responder como a linguagem 
interfere na realidade. Segundo Martino (2014, p. 101), a teoria dos atos 
de fala “trabalha com uma concepção de linguagem a partir das possibi-
lidades de ação das palavras”. Para Austin (1962, p. 12), “dizer alguma 
coisa é fazer alguma coisa”. O autor considerava algumas sentenças 
como produtoras de ação, capazes de modificar alguma coisa do mundo 
e não apenas descrever o mundo.

Austin (1962, p. 6) propôs chamar essa categoria de frases ativas 
de “sentença performativa [performative sentence] ou expressão perfor-
mativa [performative utterance], ou de forma abreviada, performativo, 
[performative]”. Em português, essas sentenças são normalmente deno-
minadas sentenças ativas, ou mesmo performativo, devido ao fato de 
Austin (1962) estar se referindo a um enunciado associado a uma ação, 
a uma fala ativa ou a um ato de fala, no qual a ação é realizada pela 
própria expressão. As frases imperativas, como “você está demitido!”, 
pertencem ao grupo performativo, pois alguém com o poder de fazer 
isso muda a vida de outro através deste ato de fala. Segundo Traugott 
(apud Kozloff, 2000, p. 10), “dizer é fazer e enunciados são atos capazes 
de produzir enormes consequências. Por exemplo, a sentença ‘você está 
preso’ pode te privar da sua liberdade física”. Esta ilustração de sentença 
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abarca as três divisões de atos de fala apresentados por Austin (1962), 
pois a sentença tem um significado literal ou específico, ela tem força 
em dizer algo e consegue certos efeitos que se projetam para além da 
linguagem com aquilo que diz. 

Por estar interessado em como as palavras modificam o mundo, Austin 
não aplicou a teoria dos atos de fala à interpretação dramática ficcional, 
pois as sentenças pronunciadas por atores não poderiam agir no mun-
do de maneira literal. Com o passar dos anos, no entanto, os campos 
de estudos da fala cotidiana e da fala do personagem se conectaram 
(Goffman, 1959; Schechner, 2002). Hoje a teoria dos atos de fala é am-
plamente utilizada em métodos de preparação de atores (Gayotto, 1997) 
e na análise do diálogo cinematográfico, portanto pode ser utilizada para 
a compreensão dos diálogos dos personagens dos filmes brasileiros con-
temporâneos de ficção comercial. Nestes filmes, as palavras são atos de 
fala violentos que se manifestam através da linguagem diferenciada, da 
verborragia cômica, dos palavrões e da hipermasculinidade ressaltada, 
muitas vezes apresentadas de forma conjunta e não isolada. 

Nestes filmes verborrágicos as palavras são sinônimos de força pois 
“o que as figuras centrais deixam a desejar em refinamento e educação 
verbal, compensam em poder verbal brutal, a forma como elas falam, 
em vez de ser um integrador social e um meio de partilhar informações, 
é para elas outra arma contra os inimigos” (Kozloff, 2000, p. 207). Para 
Burke (1993, p. 25-26) “as gírias de mendigos e ladrões são um caso 
extremo de criação de barreiras simbólicas [...]. Isso vem sendo inter-
pretado como ‘anti-linguagem’ que ‘acentua a regra da linguagem como 
uma concretização das estruturas de poder da sociedade’”. A força das 
palavras se manifesta em ameaças implícitas ou claramente explicitadas 
como mote da narrativa. Kozloff (2000, p. 217) chega a afirmar que 
“o perigo mais grave retratado nos filmes de gângster não é a violência 
física, mas um ato de fala”. Isso não significa que a violência retratada 
na imagem não seja relevante. As imagens de cenas brutais explícitas de 
violência física demonstram o perigo da ação dos personagens, porém, 
tratando-se de um gênero verborrágico, os enunciados se relacionam de 
um modo peculiar com a violência. Os diálogos são em grande maioria 
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os elementos causadores dos momentos clímax dos filmes (momentos 
que geram mais violência), manifestando-se como uma mentira ou na 
forma de revelação de um segredo por meio de traição.

Os atos de fala podem se manifestar de forma implícita como aconte-
ce no filme O poderoso chefão que apresenta eufemismos por substitui-
ção de palavras ou expressões. O título do filme em inglês The Godfather 
implica em uma compreensão “patriarcal e de benevolência religiosa” 
(Kozloff, 2000, p. 222) que se relaciona com a importância da família na 
estrutura da organização mafiosa. Diferente da tradução para o portu-
guês, muito mais relacionada ao poder exercido por um chefe, com uma 
conotação de poder ainda maior quanto ao uso do substantivo aumen-
tado. Além disso, existe uma ameaça implícita que acontece no decorrer 
do filme toda vez em que a frase eufemística “vou fazer uma oferta que 
ele não poderá recusar” é pronunciada. Essa frase inclusive faz parte do 
conjunto de frases (marcas vocais) que são repetidas durante o filme, 
reiteradas quase como forma de cacoete, e que são facilmente lembra-
das como memória afetiva dos filmes, assim como “run Forest, run”, de 
Forest Gump (1994), ou “num sei, só sei que foi assim”, em O auto da 
compadecida (2000), ou “pede pra sair”, de Tropa de elite (2007).

Em um segundo momento, é importante destacarmos que estes filmes 
utilizam com frequência um senso de humor negro como parte da es-
trutura da história, pois normalmente apresentam os participantes das 
organizações criminosas de forma tragicômica “envolvidos em dispu-
tas triviais que parecem ser brincadeiras” (Kozloff, 2000, p. 210). Um 
exemplo pode ser percebido no filme Tropa de elite (2007) quando, aos 
39’15’’, o personagem Fábio está tentando resolver o problema da pro-
pina, ao mesmo tempo em que o Aspira está interessado em resolver o 
problema das peças que faltam na oficina. A discussão poderia ser con-
duzida com tom sério pois envolve problemas morais e legais como pro-
pina e suborno, no entanto apresenta indícios de comicidade em diálogos 
como o realizado entre o policial Fábio e o guarda de trânsito. Fábio: 
“Ei marimbondo, vem aqui marimbondo!”; Guarda: “agora não dá!”. 

A inserção de cenas cômicas ou a busca pela criação de diálogos cô-
micos resultam no fato de que muito dos diálogos desses filmes são bem 
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engraçados. Ao mesmo tempo em que colabora no sentido de criar uma 
empatia entre o espectador e o personagem, a tragicomédia eufemiza as 
narrativas que de forma geral são violentas e dramáticas. Não apenas 
o diálogo, mas a narrativa em questão apresenta situações tragicômicas 
que corroboram para a glamourização do criminoso, que adquire uma 
posição de anti-herói. Para Kozloff (2000) “o romantismo inerente a esse 
gênero atingiu o apogeu com o sucesso de O poderoso chefão em 1972” 
(Kozloff, 2000, p. 203). Podemos também lembrar do filme Prenda-me 
se for capaz (2002), que cria empatia entre o protagonista e o público 
através da glamourização do personagem e do brasileiro VIPS (2011) 
que, através da narrativa, também faz com que o espectador se compa-
deça das situações difíceis enfrentadas por Marcelo (ambas narrativas 
reforçam a identificação do público com a figura dos anti-heróis).

Normalmente, a figura do personagem principal é representada por 
gângsteres ou por policiais: “filmes de gângster podem ser divididos na-
queles em que o personagem principal é um criminoso e naqueles em que 
o personagem principal é um policial tentando trazer a justiça para a 
população” (Kozloff, 2000, p. 214). O filme Tropa de elite (2007) segue 
a mesma estratégia de glamourização do criminoso. Com narrativa em 
primeira pessoa, o filme foi criticado por fazer apologia à violência a 
partir da identificação criada entre a audiência e o Capitão Nascimento.

A narrativa em primeira pessoa reforça a tese de que o filme procura deliberada-
mente ganhar a cumplicidade da plateia para seu protagonista, sem estabelecer 
qualquer distância crítica em relação ao discurso que ele incorpora. A idolatria 
do bope significaria, assim, a justificação da violência policial e da tortura como 
medidas inevitáveis no combate à criminalidade (Vieira, 2008, p. 7).

Esta idolatria é gerada pela apresentação de um protagonista poderoso 
que comanda situações violentas, permeadas por comicidade. Dentre 
inúmeros exemplos, podemos citar o diálogo entre os capitães e coman-
dantes do bope em 01h06’24’’, quando a conversa sobre a paternidade, 
a conjuntivite e o Batman mantém o foco nas relações de poder do gru-
po, ao mesmo tempo que cria um ambiente descontraído pela inserção 
da piada. Nascimento: “Pô... que é isso aí, Renato?”; Renato: “Isso aí 
é conjuntivite”; Nascimento: “Pô, que negócio feio da porra... (reações 
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diversas)”; Coronel: “Faz o seguinte, coloca esse óculos, aí, vai?... co-
loca!... pres’tenção: isso aqui é um presente / não é pra você não, é pro 
Rafael!…”

Para Kozloff (2000, p. 205), as narrativas de filmes de gângster são 
peculiares porque se estabelecem como um universo paralelo “retratando 
um modo próprio de trabalho, uma organização própria quase militar, 
um jeito próprio de justiça e ética, um jeito próprio de família – e tudo 
isso é comunicado ao espectador por um uso distintivo da linguagem”. 
Não somente pelo tipo de linguagem utilizada, uso de jargões ou pala-
vras específicas, mas também pelo modo de falar, pela falta de educação 
ou refinamento verbal através do uso de palavrões, e obscenidade, em 
falas marcada por informalidade e improviso. 

A verborragia do gênero somado à utilização de linguagem própria 
resulta, muitas vezes, em diálogos que não são compreendidos pelo es-
pectador. Os diálogos nos filmes de gângster são utilizados como uma 
espécie de efeito sonoro pois muitas das falas utilizam tanto jargões, 
diferentes acentos e dialetos que pode ser difícil para o espectador com-
preender e acompanhar o sentido da fala. Além disso, existe a questão 
da sobreposição de vozes, como uma técnica frequentemente utilizada, 
que contribui para a incompreensão da fala. Ou seja, os diálogos cine-
matográficos em filmes de gângster rompem com a principal regra do 
diálogo cinematográfico: a questão da inteligibilidade completa ou da 
clareza da emissão vocal.

A proposta desse gênero é criar uma textura vocal que represente as 
relações entre os personagens, muito mais do que apresentar uma histó-
ria que deve ser seguida em detalhes pelo espectador, como seria o caso 
do melodrama familiar nos quais as discussões precisam ser acompanha-
das para a criação da empatia com conflito familiar (Schatz, 1981). As 
falas sobrepostas, que dificultam a compreensão completa do discurso 
reforçam os laços de amizade entre os personagens, pois representam a 
intimidade do grupo criando uma atmosfera informal e realista. Des-
sa forma, “esses problemas de audibilidade não representam proble-
mas técnicos nos filmes de gângster; essa frustração é parte da estética” 
(Kozloff, 2000, p. 215). Enquanto os diálogos dos outros gêneros de 
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filmes são criados com objetivo de gerar conforto no espectador,“esses 
filmes não dão a mínima para nosso conforto e nós os admiramos ainda 
mais por causa desse desdém” (Kozloff, 2000, p. 216).

A cena inicial do filme Cães de aluguel (1992) é um exemplo da tex-
tura sonora criada por sobreposição de vozes, falta de articulação e 
inteligibilidade. Esta cena quebra muitas regras normalmente utilizadas 
nos diálogos clássicos dos filmes. Além das questões vocais, existe uma 
importante característica com relação ao movimento de câmera que con-
tribui para a criação da desorientação. A câmera não “isola os falantes, 
então é difícil saber quem está falando com quem e onde eles estão senta-
dos” (Kozloff, 2000, p. 229). A cena supracitada do filme Tropa de elite, 
em 01h06’24’’ também é exemplo de construção de uma textura vocal, 
pois não é importante para a audiência compreender as falas dos per-
sonagens, mas sim entender a cena como um momento de descontração 
da obra e de demarcação da intimidade que existe entre os personagens.

Como consequência dos diálogos não serem criados objetivando a 
perfeita audibilidade, surge o uso frequente da voz off ou da voz de um 
narrador. A voz off se torna quase imprescindível pois ajuda o especta-
dor a entender detalhes da história que podem ter sido perdidos em meio 
aos diálogos dos atores. Kozloff (2000, p. 216) afirma que “a maior 
razão pela qual filmes de gângster dependem tanto de planos com man-
chetes de jornal, sequência de montagem com ação silenciosa, e narração 
com voz off é para completar as funções de que o diálogo abdica”. Ou 
seja, a forma como os elementos são utilizados nos filmes é importante, 
pois uma escolha estética sempre influencia outra escolha, e sendo assim, 
um gênero se torna uma construção intrincada onde os elementos se 
relacionam em vários níveis. Logicamente, a voz do narrador também é 
uma escolha estética, não é uma obrigatoriedade, observamos, porém, 
que ela aparece em muitos filmes desse grupo analisado. A presença da 
voz do narrador é encontrada em Cidade de Deus (2002), Tropa de elite 
(2007), Cidade dos homens (2007) e Salve geral (2009).

O humor é utilizado em conjunto com a violência para criar situações 
de surpresa, pois nesse gênero os filmes geralmente “pontuam o suspense 
com surpresa” (Kozloff, 2000, p. 210). No filme Tropa de elite a frase 
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“Bóta na conta do papa” pronunciada pelo Capitão Nascimento em uma 
forma de eufemismo para sugerir que o policial mate o homem que está 
sendo torturado, em 01h02’06’’, carrega uma mistura de tensão, violên-
cia e comicidade comum ao gênero, que causa perplexidade pelo fato de 
ser grotesco, ao mesmo tempo que é suavizada pela tragicomédia. Já no 
Tropa de elite II, na cena em que os policiais estão arrancando os dentes 
dos crânios, em 01h39’, existe um diálogo que enfatiza a comédia do 
absurdo: Traficante 1: “Ser o não ser eis a questão, parcêro. O quê será 
mais nobre pá milícia: matá os verme / que entra na nossa vida, ou vivê 
curtindo a onda tomando uma cerveja. Fala aí Gonça!”; Traficante 2: Pô, 
para de falá essa merda aí, fica citando a Bíblia a essa hora, véi... pô!”; 
Traficante 1: “Que Bíblia, animal, isso é novela, burro pá caralho!”.

O limiar que divide a comédia e a violência é tênue: “em algumas 
cenas, os personagens estão envolvidos em disputas triviais que parecem 
ser brincadeiras. Entretanto, porque o personagem Z cruza alguma linha 
verbal invisível, o personagem Y repentinamente surta – brutalmente 
atacando, batendo, esfaqueando, ou atirando em outro” (Kozloff, 2000, 
p. 210). O elemento da surpresa está presente pois não é possível prever 
quando essa linha verbal invisível vai ser ultrapassada. Ela pode ser ul-
trapassada por qualquer comentário entendido como estopim para uma 
ação de violência descontrolada. Um exemplo pode ser percebido no 
Tropa de elite II, em 40’, na cena em que o policial Rocha mata o dono 
do morro depois de ouvir a explicação sobre a proveniência do dinheiro. 
Quando Rocha ouve a frase “dá uma aliviada na minha comunidade 
porra, sem neurose”, a linha invisível é ultrapassada, de forma que o 
policial não responde só com o assassinato, mas também com a frase 
“quem foi que disse que a comunidade é tua!”.

Como terceira característica existe o uso da obscenidade que ressalta 
a hipermasculinidade. A obscenidade “enfatiza a crueldade do persona-
gem, a hipermasculinidade e o poder que eles exercem sobre as emoções 
(Kozloff, 2000, p. 209). Essa característica é observada no filme Tropa 
de elite II (2010) em cenas como a dos policiais no iate, em 54’. Nesta 
cena, a montagem paralela demonstra que o roubo das armas está acon-
tecendo enquanto os policiais se divertem no iate, com o policial Rocha 
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pronunciando as frases “ô Fábio, fica tranquilo, tá acontecendo uma pa-
radinha agora que vai mudá nossa vida, fica tranquilo” e “porra namora 
tua mulhé aí Fábio, porra relaxa cara”. A hipermasculinidade precisa ser 
reforçada porque se fosse de outra forma, um gênero verborrágico como 
esse poderia ser associado ao feminino, como é o caso do melodrama.

Por fim, os personagens falam com linguagem informal, mas acima de 
tudo, podemos perceber que as palavras são repetidas exageradamente. 
Talvez a repetição de palavras seja a característica mais explícita e que 
pode ser encontrada em todos os filme brasileiros citados. A verborragia 
se manifesta também no uso de palavrões que é associado à falta de vo-
cabulário e ao extravasamento de sentimentos por via da comunicação 
verbal, como afirma Kozloff (2000, p. 209): “em muitos dos filmes de 
gângster dos anos 1980 e 1990, a palavra [fucking] existe em quase todas 
as frases”. Absolutamente todas as frases pronunciadas pelos persona-
gens na cena da fuga no túnel do filme Cidade dos homens (2007) contêm 
palavrões. A expressão verbal da cena não objetiva a compreensão de 
uma mensagem, apenas a criação de uma verborragia violenta pois “da 
mesma forma que um gângster não reprime a violência, ele não reprime 
as palavras [...] sempre parece haver uma conexão entre violência e pa-
lavras não reprimidas” (Kozloff, 2000, p. 212). Esta cena supracitada 
do filme Cidade dos homens é um exemplo explícito desta característica, 
porém, é possível perceber que os diálogos de todas as cenas citadas dos 
dois filmes Tropa de elite são permeados por palavrões. Quer dizer, essa 
é uma característica frequentemente utilizada nos diálogos desses filmes.

Considerações finais

A linguagem singular utilizada nestes filmes tem o intuito de gerar e 
ressaltar a violência. Portanto, a fala pode ser explicitamente entendida 
como ativa dentro deste estilo que privilegia a representação da violên-
cia através dos atos de fala. Isso não significa que a violência retratada 
na imagem não seja relevante. As imagens de cenas brutais de violência 
física demonstram o perigo da ação dos personagens, porém, tratando-se 
de filmes verborrágicos, os enunciados se relacionam de um modo pecu-
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liar com a violência. Os diálogos são, em grande maioria, os elementos 
causadores dos momentos clímax dos filmes, ou seja, dos momentos que 
geram mais violência.

Os filmes são estruturados a partir da palavra falada não apenas por-
que os diálogos conduzem e criam o sentido da narrativa, mas tam-
bém porque as palavras são transformadas em símbolos da história. Por 
exemplo, as frases célebres “Bóta na conta do papa”, “Você não é cavei-
ra, você é moleque!”, “Pede pra sair! Pede pra sair”, e “Nunca serão!” 
do capitão Nascimento, ou mesmo a frase “Quem quer rir tem que fazer 
rir”, do policial Rocha (para buscar um exemplo que extrapole o foco do 
personagem principal), são facilmente lembradas por qualquer cinéfilo 
que tenha visto o filme em português brasileiro. São falas símbolos do 
filme, pois resumem toda a história através do significado verbal, sonoro 
e contextual narrativo que elas adquiriram e carregam. Fora do contexto 
do filme, a última frase, por exemplo, “Quem quer rir tem que fazer rir”, 
pode ser inocente. Na narrativa, ela contém um alto grau de violência, 
pois se utiliza da comicidade para ameaçar seriamente uma pessoa. 

Ainda, aproveitando o exemplo do Capitão Nascimento se dirigindo 
ao batalhão, existe uma característica sonora dos policiais do bope que 
precisamos destacar. A sonoridade intensa e grave das falas do batalhão 
são a representação da ideia de força masculina indestrutível. As falas 
em coro do batalhão, sejam as repostas: “sim senhor”, ou as chamadas 
como “operações especiais”, transmitem sonoramente a mensagem de 
coragem, firmeza e valentia inabalável do grupo.

Além disso, a forma como as palavras são pronunciadas seguem um 
padrão de estilo que ressalta a espontaneidade e o improviso dos diálo-
gos, que são permeados por marcas vocais, muitas vezes estereotipadas, 
mas que já foram absorvidas pelo espectador como características de 
fala de determinado grupo. Ou seja, a linguagem diferenciada é uma ca-
racterística marcante nestes filmes porque os destaca como um conjunto 
específico de produções. Em outro artigo, intitulado A representação 
audiovisual do real a partir de uma abordagem das falas dos persona-
gens, discutimos a questão da forma da fala e desse estilo improvisado, 
estabelecendo uma analogia com o neo-realismo italiano. Uma sensação 
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de espontaneidade é criada quando padrões de fala de determinados gru-
pos, socialmente e/ou geograficamente instituídos, são utilizados. Essa 
espontaneidade se acentua quando, através do improviso dos atores, as 
marcas vocais aparecem. Sem querer aprofundar a discussão, os dialetos 
e os sotaques são essas marcas, qualidades de pronúncia que constituem 
a figura na narrativa, ancorando o personagem através de índices de 
existência. A forma da fala, que constitui o estilo do diálogo, emerge 
de um corpo através de experiências concretas vividas pessoalmente ou 
aprendidas através de observação do que previamente já foi retratado 
em situações semelhantes.

Sendo que os filmes em questão estabelecem a cidade do Rio de Janei-
ro como local para o desenvolvimento da narrativa, o espectador espera 
que o sotaque, assim como o dialeto dos atores, seja correspondente com 
o local, ou com o que se conhece como pertencente àquele local. Quando 
falamos de sotaque, tratamos de questões sutis, que, pela complexidade, 
poderiam ser foco para um único artigo. Mas é fácil comprovar que 
vários marcadores de sotaque estão presentes na pronúncia carioca e 
o mesmo caso utilizado anteriormente nesse artigo pode ser aplicado 
como um breve exemplo. Ao escutar o filme, é possível perceber que na 
forma da fala da cidade do Rio de Janeiro, prevalece a pronúncia [tʃi] 
e [dʒi], inserindo um som de /x/ logo depois da sonoridade da oclusiva, 
para a sílaba “ti” e “di”. O dialeto, mais intensamente presente nas falas 
dos personagens da periferia, incluem palavras como “na moral”, “qual 
é”, “já é”, mas também aparece nos diálogos dos policiais, quando por 
exemplo, os estudantes são interrogados sobre o “x9”.

Resgatando outras especificidades das falas que foram apresentadas, 
existe a verborragia cômica, quer dizer, os personagens falam bastante, 
normalmente de uma forma descontraída pois a comicidade aumenta a 
identificação entre eles e os espectadores e, ainda, essas falas são permea-
das por obscenidade e palavras impróprias de baixo calão. A verborragia 
também ressalta a hipermasculinidade através do uso de obscenidades 
e palavrões incessantemente repetidos, o que, por sua vez, é mais uma 
característica que diferencia esse conjunto de filmes dos filmes classifica-
dos como melodramas. 



os diálogos dos personagens como geradores da violência

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 1, jan.–jun. 2020 · ppgm-ufrj

357

Estas características supracitadas das falas dos personagens são ele-
mentos fundamentais para a estrutura destes filmes, que vem sendo utili-
zadas de forma repetida nas produções brasileiras desde Cidade de Deus. 
Portanto, podemos afirmar que são características comuns às produções 
que seguem essa temática e estilo, que reforçam o lugar da palavra fa-
lada como geradora da violência. Sendo assim, ao final desta reflexão, 
esperamos ter demonstrado que os filmes brasileiros ficcionais contem-
porâneos em questão são estruturados na palavra falada, além de utilizar 
as palavras como um ato de fala, transformando-as em símbolos que 
representam a violência através linguagem diferenciada, da verborragia 
cômica, da hipermasculinidade ressaltada e do uso de palavrões.
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O uso da música no game
survival-horror 
Pesadelo – Regressão1

Vicente Reis de Souza Farias,2

Fernando Iazzetta3

RESUMO: Neste artigo analisamos o uso da música no game survival-horror Pesadelo – 
Regressão (Skyjaz Games, 2016) em comparativo com Amnesia – The Dark Descent 
(Frictional Games, 2011) e Outlast (Red Barrels, 2013). Relacionamos a música à no-
ção de gêneros de videogames; discutimos como o gênero é compreendido dentro deste 
campo e como o survival-horror pode ser compreendido enquanto gênero. Comen-
tamos acerca da música nos videogames e analisamos os jogos, com maior ênfase na 
análise de Pesadelo – Regressão. Concluímos que algumas decisões feitas na construção 
sonora de Pesadelo interferem na experiência do jogador de maneira negativa e co-
mentamos como a produção independente e com pouco investimento pode afetar no 
resultado sonoro de um game.

PALAVRAS-CHAVE: Música de videogames. Survival-horror. Gêneros de videogames.

ABSTRACT: In this article we analyze the use of music in the survival-horror game 
Pesadelo – Regressão (Skyjaz Games, 2016) in comparison with Amnesia – The Dark 
Descent (Frictional Games, 2011) and Outlast (Red Barrels, 2013). The music is an-
alysed in relation to the notion of videogame genres; we discuss how the genre is un-
derstood within the videogame’s field and how survival-horror can be understood as a 
genre. We conclude that the sound design of Pesadelo – Regressão may have a negative 
impact on player’s experience. Furthermore we discuss how low investment indepen-
dent production can affect the sound result of a game.

KEY-WORDS: Game music. Survival-horror. Game genre.
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Videogames, interação e categorias de gênero

Neste artigo analisaremos o uso da música em um game com temática de 
horror, Pesadelo – Regressão, desenvolvido em 2016 pela Skyjaz, equipe 
brasileira de desenvolvimento de jogos digitais.4 A discussão feita neste 
artigo se localiza nos campos de estudos do som e dos jogos digitais. O 
campo dos videogames ainda é pouco explorado no campo dos estudos 
do som; de maneira semelhante, as discussões sobre som ainda são es-
cassas no campo dos videogames, no qual a maioria das pesquisas é dire-
cionada para a computação, imagens visuais ou construções narrativas. 
Desta forma, visamos contribuir para ambos os campos, auxiliando na 
comunicação entre eles.

A opção por Pesadelo – Regressão como objeto de análise é uma 
escolha que visa trazer para o foco da pesquisa acadêmica a produção 
nacional. Embora a produção de games seja maior em países como eua 
e Japão, analisar jogos estrangeiros não é uma escolha totalmente li-
vre. Há uma manutenção de um pensamento colonial que nos direciona 
para fora e nos leva a desvalorizar o que é de dentro. Não há nenhuma 
oposição à análise de produções estrangeiras, tal oposição seria um ra-
dicalismo injustificável. Porém, não é facilmente justificável não analisar 
a produção feita no Brasil. Em harmonia com esse olhar para dentro, 
Pesadelo, diferente da maioria dos jogos brasileiros, toma o português 
como idioma principal tanto para o título quanto para o conteúdo do 
jogo, enquanto as demais produções costumam adotar o inglês e muitas 
vezes sequer oferecem o português como opção.

Em nossa análise, levamos em conta aspectos específicos dos video-
games que os distinguem de outras obras audiovisuais, como o cinema 
e o vídeo. É crucial compreender que diferente de outros produtos au-
diovisuais, o videogame é interativo e não-linear. Em outras palavras, os 
games não possuem uma linha do tempo que segue sempre o mesmo per-
curso. A ordem dos acontecimentos, mesmo que sigam uma determinada 
estrutura, nunca será idêntica em diferentes fruições, pois dependem da 
interação do jogador.
4 Neste texto usaremos os termos jogos, jogos digitais, games e videogames como si-

nônimos, para melhor fluidez da leitura.
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Tendo em vista esses aspectos específicos, não podemos desconsiderar 
como essa dimensão interfere na construção sonora5 de um jogo digital, 
desde a função dos sons nele; as possíveis categorizações destes sons; a 
relação entre som e diegese (Farias, 2018) e as relações entre padrões 
estéticos e gêneros. Entendemos que a análise de videogames, seja em seu 
aspecto sonoro, visual ou interativo, pode ganhar consistência quando é 
orientada ao gênero. Tal abordagem encontra suporte na literatura sobre 
videogames (Grimshaw, 2010; Perron, 2004; Jørgensen, 2007; Roux-
Girard, 2009).

A classificação de gêneros de videogames não é um consenso estabeleci-
do e pode ser desafiador classificar um game dentro de uma única catego-
ria. Se observarmos jogos como Splatoon 2 (Nintendo, 2017), Battlefield 
1942 (ea Digital Illusions ce, 2002) e Resident Evil 4 (Capcom, 2005), 
veremos que todos eles têm em comum o combate entre jogadores ou 
entre jogadores e inteligências programadas no sistema do jogo, com o 
uso de armas de fogo ou armas de longo alcance. No entanto, os jogos 
mencionados possuem atmosferas completamente distintas. Splatoon 2 
se baseia em uma batalha de tinta, na qual o objetivo é cobrir de tinta 
a maior área possível para poder vencer (Nintendo, 2020b); Battlefield 
1942 é um jogo com temática de guerra, com uma estrutura de combate 
que simula uma guerra armada (ea, 2020); e Resident Evil 4 é um game 
no qual é preciso sobreviver a uma pandemia que transformou a maior 
parte da humanidade em zumbis que se alimentam de carne humana, 
com características de horror (Steam, 2020). Desta forma, não seria 
apropriado classificá-los todos sob um mesmo nome como “jogos de 
tiro”, esta classificação não seria suficiente para oferecer alguma suges-
tão de qual pode ser a experiência dos jogos.

Como exemplo da heterogeneidade das classificações de gênero em 
games, o jogo Resident Evil 4, mencionado acima, é classificado nas 
lojas de jogos digitais da Steam (2020), da Microsoft (2020), Humble 

5 O termo construção sonora é utilizado neste texto como uma alternativa para tradu-
zir o termo sound design. A palavra construção carrega um sentido de algo que é pro-
jetado e executado de maneira estruturada. Tal sentido é apropriado para traduzir a 
palavra design e expressa o processo de trabalho na criação sonora de um game. 
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Bundle (2020), Nuuvem (2020) e Nintendo (2020a) como ação, aven-
tura ou ação e aventura; apenas na loja da Playstation (2020) encon-
tramos a classificação desse game como terror. De fato, os jogos desta 
série (Resident Evil) possuem elementos de ação e elementos de terror. 
No entanto, o termo ação é demasiadamente abrangente e torna-se sem 
significado. É um termo tão genérico quanto pop music (Clarke et al, 
2015, p. 450). E classificá-lo simplesmente como jogo de terror também 
não é apropriado para uma análise mais aprofundada.

Para Tim Summers (2011, p. 4) o campo do videogame pode ser 
dividido entre o “gênero interativo”, referente à mecânica do jogo, ou 
seja, às regras prescritas no código do game que determinam as intera-
ções possíveis do jogador com o jogo (Hunicke; Leblanc; Zubek, 2004) 
– alguns exemplos de gênero interativo são: rpg,6 corrida de carros, 
jogos de aventura,7 entre outros; e o “gênero ambiental”, que se refere 
a questões temáticas do jogo e tem relação com gêneros já estabelecidos 
na literatura e no cinema como ficção científica, horror, medieval etc. A 
partir dessa categorização, podemos inferir que “jogos de tiro” podem 
ser compreendidos como um gênero interativo que demanda que o joga-
dor explore ambientes e entre em combate com o uso de armas de fogo 
ou outras armas de longo alcance. Portanto, suas principais mecânicas 
são exploração e combate armado. Este gênero interativo pode se rela-
cionar com diversos gêneros ambientais distintos: um game de tiro pode 

6 Jogos baseados na construção e interpretação de um personagem. Estes jogos pos-
suem um sistema de pontos (chamados de pontos de experiência) que são adquiri-
dos cada vez que o personagem-jogador conclui uma tarefa ou vence um inimigo. O 
acúmulo destes pontos permite a progressão do nível do personagem, o que permite 
a melhoria de suas habilidades e atributos. Este gênero de jogos privilegia a explo-
ração de ambientes em busca de itens (loot) que irão auxiliar o progresso no jogo. 
A qualidade dos itens encontrados é proporcional ao nível em que o personagem se 
encontra. É um gênero que existe em meios digitais, como videogames, e também 
em meios analógicos, podendo ser jogado como um jogo de tabuleiro.

7 Jogos que privilegiam a exploração de ambientes e resolução de puzzles: enigmas 
que precisam ser solucionados para progredir no jogo (como encontrar o item certo 
para poder avançar de um local para outro). É característica desse gênero interati-
vo a existência de um inventário de itens que podem ser utilizados pelo jogador em 
momentos apropriados do jogo.
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ter uma temática de horror e ficção científica, como Resident Evil 4, de 
guerra, como a série Battlefield 1942, ou de batalha de tinta, como em 
Splatoon 2.

Tomando como base a divisão proposta por Tim Summers (2011), 
podemos compreender em Pesadelo – Regressão a união do gênero am-
biental de horror e os gêneros interativos de aventura e sobrevivência 
(jogos que têm como principal mecânica o objetivo de sobreviver em 
um ambiente hostil tendo poucos recursos para essa tarefa, tornando 
necessário administrá-los). Essa união específica é chamada de survi-
val-horror. O primeiro jogo que se autointitulou como survival-horror 
foi o Resident Evil, de 1996, produzido pela Capcom. Os jogos desta 
série dão mais ênfase ao combate, como o já citado Resident Evil 4. Pa-
ralelamente, alguns jogos apresentam maior proximidade com o terror 
psicológico e a tensão, dando menos foco à ação, como é o caso de Silent 
Hill (e os jogos subsequentes dessa série de jogos), da Konami, de 1999. 
Esta distinção é observada por Tom Garner (2013, p. 4) que considera 
a primeira linha como action-horror e a segunda como psychological-
-horror. Em termos de sonoridade é possível notar que o Resident Evil 
(Capcom, 1996) possui sons mais intensos, com maior amplitude de 
volume e sequências musicais aceleradas para momentos de maior ação, 
enquanto Silent Hill (Konami, 1999) é mais silencioso, explorando mais 
as ambiências e materiais musicais que se confundem com essa camada 
ambiental. 

A partir dos anos 2000, com o avanço no potencial gráfico dos compu-
tadores e consoles de videogames, os jogos de fps (First Person Shooter; 
jogos de tiro nos quais é possível ver e ouvir o mesmo que o personagem 
dentro do universo do jogo) tornam-se mais populares, passando a ofe-
recer uma experiência mais realista em primeira pessoa. Com isso, o uso 
dessa perspectiva será recorrente nos games conhecidos como survival-
horror. Enquanto alguns jogos mais voltados para o action-horror, como 
Doom 3 (Idsoftware llc, 2004), F.E.A.R. (Monolith Productions, 2005) 
e The Darkness (Starbreeze Studios, 2007) incorporam a mecânica de 
fps, outros jogos como Amnesia – The Dark Descent (Frictional Games, 
2011), Outlast (Red Barrels, 2013) e Among The Sleep (Krillbite, 2015) 
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incorporam a visão em primeira pessoa, característica do fps, mas eli-
minam completamente a possibilidade de combate, o que tem sido re-
corrente em títulos survival-horror nos últimos anos. Este é o caso, por 
exemplo, de Slender – The Eight Pages (Parsec Productions, 2012), Am-
nesia – A Machine for Pigs (Frictional Games & The Chinese Room, 
2013), Pesadelo – O início (Skyjaz Games, 2013), Layers of fear (Boobler 
Team, 2016), Pesadelo – Regressão (Skyjaz Games, 2016), Strange Night 
(Labory, 2016), SOMA (Frictional Games, 2017), Outlast 2 (Red Bar-
rels, 2017), Descent – Silence of Mind (Labory, 2017), Strange Night II 
(Labory, 2018) e Prison Island (Utopia Game Studio, 2018).

Som e música nos videogames de horror

A música nos games de horror possui funções extremamente similares às 
do cinema. Rodrigo Carreiro (2011, p. 49-51) levanta alguns aspectos 
da música de horror no cinema, como a atonalidade, a predominância 
de tonalidade menor e as dissonâncias. Observamos também que há 
um constante uso de técnicas estendidas (técnicas de execução que não 
fazem parte do repertório de técnicas convencionais dos instrumentos). 
Podemos inferir que tais músicas tendem a se aproximar da estética de 
compositores como Bela Bartók e Krzysztof Penderecki, que buscavam 
romper com a tradição tonal da música européia ocidental e exploravam 
novas sonoridades por meio de atonalidades, dissonâncias e técnicas es-
tendidas. Para dar um exemplo, o filme O iluminado (Stanley Kubrick, 
1980) faz uso de composições de ambos os compositores. Todos esses 
recursos mencionados são amplamente utilizados nos games de horror. 

No entanto, os jogos não possuem estruturas lineares, então, as mú-
sicas nem sempre podem ser pensadas com uma duração determinada. 
Algum gatilho dará início à música, que deve se manter, por tempo in-
definido até que outro gatilho provoque uma mudança no material mu-
sical. Muitas vezes usa-se um loop ou algumas técnicas de composição 
indeterminada, empregando alguns blocos que se alternam aleatoria-
mente, incluindo ou removendo um instrumento, mas sempre dentro do 
mesmo material. Tim Summers (2011, p. 7-9) se dedica a explorar diver-
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sas técnicas utilizadas na composição musical dos jogos de horror e cita 
como exemplo a estrutura do jogo Alone in The Dark 4 (Dark Works, 
2001). O jogo é dividido por áreas, cada uma delas possui um material 
musical que perdura enquanto o personagem estiver no local. Cada vez 
que o jogador decide mudar de área, mudará também o material musical. 
A mudança de área é o gatilho para a alteração sonora.

Os padrões estéticos da música de horror do cinema servem de guia 
para a atmosfera esperada para as composições musicais dos jogos que 
têm como gênero ambiental o horror, como é o caso dos três jogos 
survival-horror analisados neste texto. Essa relação com a música de 
cinema é especialmente importante nesta categoria de jogos, pois ela é a 
que mais se aproxima do cinema (Perron, 2005). Perron (2005) destaca 
comentários de avaliadores de games do site GameSpot que classificaram 
a experiência com a série Resident Evil (Capcom, 1996-) como cinema-
tográfica. O autor também salienta que a Konami, desenvolvedora de 
Silent Hill (Konami, 1999) e Silent Hill 2 (Konami, 2001), anuncia nas 
capas destes jogos que eles são uma “experiência de horror cinemato-
gráfica”. Portanto, as convenções de gênero oriundas do cinema são 
importantes, pois criam uma expectativa em relação aos jogos, uma vez 
que, possivelmente, os jogadores já têm alguma ideia de como tais games 
devam soar em termos de atmosfera.

Conforme já mencionado, os videogames são objetos interativos e, 
como tais, o jogador se faz necessário para que o jogo aconteça, afinal, 
ele acontece à medida em que se joga. Se considerarmos Super Mario 
Bros (Nintendo, 1985), jogo no qual o famoso encanador bigodudo é 
protagonista, podemos observar que o som referente à ação de pular do 
personagem Mario depende diretamente de uma ação do jogador. Por 
outro lado, a música de fundo das fases do jogo se adapta com o decor-
rer do tempo, independente da ação direta do jogador. Quando o tempo 
está prestes a acabar, há uma aceleração no seu ritmo de reprodução 
(Collins, 2008, p. 4). Karen Collins (2008) nomeia o som da primeira 
situação (o pulo de Mario) como áudio interativo e a segunda (o acelerar 
da música), como áudio adaptativo, e afirma que o som dos videogames 
pode ser caracterizado pela presença destas duas formas de áudio, com-
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pondo o que a autora chama de áudio dinâmico. Considerando, então, 
que o som nos games é dinâmico, vemos que não haverá um processo de 
organização linear dos sons como ocorre no audiovisual linear, como o 
cinema ou a televisão. Portanto, o áudio acontece nos jogos por meio de 
gatilhos, uma ação do jogador ou uma alteração no sistema do jogo que 
provocará um evento sonoro, seja ele o som de um personagem, de um 
objeto, ambiente ou música.

Sanders Huiberts (2010, p. 29-32) propõe duas funções genéricas do 
áudio para games: otimização e dinamização. A primeira oferece ao jo-
gador informações sobre o jogo, auxiliando-o. Todo som que cria algum 
alerta ou resposta ao jogador tem a função de otimização, como um 
alerta de perigo ou uma resposta sonora confirmando alguma ação. A 
segunda função foca em tornar a experiência do jogo mais intensa, pro-
movendo a atmosfera do jogo e sua localização no tempo e no espaço, 
favorecendo a imersão do jogador no universo temático do jogo (como 
uma música que evoca tristeza dentro do contexto do jogo). As catego-
rias de áudio propostas por Karen Collins (2008) e as funções do som 
propostas por Huiberts (2010) referem-se diretamente à forma como o 
som se relaciona tanto com o gênero interativo quanto com o gênero 
ambiental que compõe o survival-horror.

O gênero ambiental de horror implica que a música dos jogos survival-
horror devem ter forte caráter dinamizador, construindo uma atmosfera 
coerente com a intenção do jogo que é causar tensão e medo. Para isso, 
o uso de música dinâmica pode ser bastante apropriado para sincronizar 
a música às ações do jogador e a eventos do jogo. O gênero interativo 
de aventura, que implica principalmente na exploração de ambientes, 
demanda que a função otimizadora do som seja acionada para informar 
principalmente a presença de inimigos e dar retornos sonoros ao jogador, 
confirmando a conclusão de situações ou ações. 

No entanto, não podemos olhar para esses dois conjuntos, o gênero 
ambiental e o interativo, separadamente, ambos são distintos, mas in-
dissociáveis. O horror demanda que a otimização da experiência acon-
teça com uma determinada intenção. Ao alertar o jogador da presença 
de inimigos, o som de um game survival-horror evocará também um 
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sentido de urgência e medo. Muitas vezes haverá uma ambiguidade que 
irá dificultar a percepção do jogador, deixando-o em dúvida se o que ele 
ouve se refere a algum elemento hostil ou se é parte da ambiência do 
jogo. Por exemplo, no jogo Dead Space (Visceral Games, 2008), o qual 
é ambientado em uma nave espacial abandonada, a música é composta 
com ruídos metálicos, que se assemelham aos sons que as ferragens en-
velhecidas e danificadas da nave poderiam produzir naturalmente (isso, 
claro, é pura especulação, já que nenhum ser humano esteve em uma 
nave espacial abandonada para saber como soa). Essa ambiguidade entre 
as fontes sonoras é uma estratégia bastante eficaz em jogos de horror 
(Roux-Girard, 2009, p. 121). O uso desse recurso de forma constante 
mantém o estado de tensão. 

Produção sonora

Neste texto, o nosso interesse está na comparação do uso da música em 
um jogo nacional survival-horror, Pesadelo – Regressão (Skyjaz Games, 
2016), com outros dois jogos estrangeiros: um jogo sueco, Amnesia – The 
Dark Descent (Frictional Games, 2011), e um jogo canadense, Outlast 
(Red Barrels, 2013). Além destes jogos serem classificados dentro de um 
mesmo gênero, há algumas similaridades entre eles: todos eles possuem 
a visão da câmera em primeira pessoa (o jogador vê e escuta do mesmo 
ponto de vista e de escuta do personagem), não há combates, todos 
possuem características sobrenaturais em seu mundo ficcional (diegese) 
e são produzidos por desenvolvedores independentes. Quando nos re-
ferimos ao desenvolvimento independente, levamos em consideração a 
existência de uma indústria de videogames, na qual atuam grandes em-
presas, entre publicadoras internacionais, como Eletronic Arts e Ubisoft, 
e fabricadoras de consoles (aparelhos de reprodução de videogames), 
como a Sony, Nintendo e Microsoft. A partir disto, há um consenso de 
que jogos independentes não podem ser desenvolvidos sob o controle 
criativo ou financeiro destas grandes empresas (Martin; Deuze, 2009).

Apesar de que os três jogos sejam independentes, há diferenças sig-
nificativas na composição das equipes e na experiência dos desenvolve-
dores. Um dos desenvolvedores de Outlast, Philip Krupa já trabalhou 
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na grande indústria (Electronic Arts e na Ubisoft). Os desenvolvedo-
res de Amnesia já haviam desenvolvido outros três jogos de horror, o 
Penumbra: Requiem (Frictional Games, 2007), o Penumbra: Overture 
(Frictional Games, 2008) e o Penumbra: Black Plague (Frictional Ga-
mes, 2008). Já Pesadelo – Regressão (Skyjaz Games, 2016) é o segundo 
jogo da Skyjaz Games, sendo o primeiro um jogo muito mais curto cha-
mado Pesadelo – O início (Skyjaz Games, 2012). A produção de jogos 
deste gênero no Brasil ainda é muito pequena, assim como a produção de 
demais gêneros, se comparada com a produção internacional. Portanto, 
a experiência de produção de games como um todo é menor.

Em nossa pesquisa nos bancos de dados da Steam, Gamejolt e Itch.
io, três plataformas de venda de jogos, sendo a primeira mais popular e 
com maior foco comercial, e as seguintes plataformas de jogos produzi-
dos de forma independente (não incluindo jogos de grandes empresas), 
encontramos apenas sete games brasileiros de terror além de Pesadelo 
– Regressão (Skyjaz Games, 2016) e Pesadelo – O início (Skyjaz Games, 
2013): Khospis (Mushroom Angels Games, 2018), Prison Island (Utopia, 
2018), The Sound (Blue Arroz Team, 2017), Strange Night (Labory, 
2016), Strange Night II (Labory, 2018), Descent Silence of Mind (Labory, 
2017) e The Secrets of the Forest (Tudo rip Games, 2018), sendo que 
este último ainda está em early access, o que significa que ele está sendo 
vendido em uma versão ainda instável, pré-lançamento. O que diferen-
cia Pesadelo – Regressão destes outros títulos é o seu porte, já que as 
experiências de jogo podem chegar a ter 18 horas de duração (como foi 
a nossa experiência). Todos os outros jogos oferecem uma experiência 
muito curta de jogo de até três horas de duração (baseado nos tempos 
de jogo dos usuários que ofereceram análises nas respectivas páginas da 
Steam e em nossa experiência pessoal, no caso de Prison Island e The 
Sound). Prison Island, por exemplo, é apenas uma versão demo do jogo.

Pesadelo – Regressão (Skyjaz Games, 2016) foi desenvolvido por ape-
nas três pessoas, contando com a contratação de quatro atores para as 
dublagens do jogo e um profissional para gravação de som. Dois dos 
desenvolvedores são responsáveis pela parte sonora do jogo (desde mú-
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sica, ambiências, efeitos sonoros, parte das dublagens e direção vocal): 
Jasiel Macedo (Jazz) e Stefano Maglovsky, ambos músicos (Maglovsky, 
2019). Por outro lado, a equipe de som de Amnesia – The Dark Descent 
(Frictional Games, 2011) inclui doze atores, um compositor, um enge-
nheiro de som, um profissional de som para efeitos sonoros adicionais 
e uma diretora de dublagem (imdb, 2020a). Já Outlast revela uma pro-
dução de áudio ainda mais desenvolvida, contando com um estúdio de 
áudio com experiência em diversos títulos aaa (jogos de alto padrão, 
comumente provenientes das grandes desenvolvedoras internacionais), 
o Game On Audio (2020), tendo os seguintes papéis de produção de 
som: um produtor executivo de áudio, um compositor, um diretor de 
áudio, um profissional para gravação dos diálogos e dois editores para 
os mesmos, um sound designer, um gerente de áudio, um assistente de 
integração do áudio no jogo, um mixador in-game (que mixa os áudios 
já implementados no jogo) e uma equipe de cinquenta músicos para 
execução das composições (imdb, 2020b). Apesar de serem estruturas 
muito distintas, não há diferenças muito significativas na produção de 
sentidos e na experiência que a camada sonora de Amnesia e Outlast 
oferecem. Por outro lado, há uma diferença perceptível em relação a 
Pesadelo, conforme veremos nas análises.

A música de Pesadelo – Regressão

A análise dos jogos é feita de forma comparativa, dando mais ênfase 
ao game Pesadelo – Regressão (Skyjaz Games, 2016), e leva em consi-
deração a produção de sentidos e afetos a partir do som em relação ao 
gênero de horror. É importante ressaltar que um videogame é uma obra 
audiovisual interativa em que o som não será percebido independente 
dos demais elementos e vice-versa. Desta forma, mesmo que a música 
de Outlast conte com a gravação de músicos de orquestra, ela não é 
escutada isoladamente, não há uma escuta fora de contexto nem isolada 
de outros sentidos (Iazzetta, 2009, p. 37). Assim, o contexto narrativo 
e interativo do jogo influenciará na maneira como esses elementos mu-
sicais são percebidos. 
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Em Pesadelo – Regressão, a música é usada em loops (ela é reproduzi-
da do começo ao fim, seguida de um silêncio, e logo após é reiniciada), o 
que significa que os únicos gatilhos para que as músicas iniciem ou sejam 
interrompidas é a entrada e saída em determinada área, independente de 
outras ações do jogador ou acontecimentos do jogo. Dessa forma, em 
Pesadelo – Regressão, a música dinamiza, mas não otimiza a experiência 
do jogador. Ou seja, a música consegue oferecer um tom à experiência 
do jogador, seguindo padrões pré-estabelecidos pelo cinema em relação 
ao gênero de horror, criando uma atmosfera apropriada à temática do 
game. Disto decorre que a música não tem uma função referencial, indi-
cando contextos, ações ou situações ligadas ao enredo do jogo, mas atua 
basicamente para criar uma ambiência. Consequentemente, será menos 
responsável pelas alterações do estado emocional do jogador, uma vez 
que não sincroniza com o que acontece no jogo. Podemos dizer que há 
apenas dois tipos de uso da música em Pesadelo – Regressão: música 
de fundo e música de perseguição. Considerando o conceito de áudio 
dinâmico, proposto por Karen Collins (2008), que é definido pelos sons 
que são disparados por ações do jogador (interativo) ou por condições 
programadas pelo jogo (adaptativo), não poderemos classificar a música 
como dinâmica, mas como adaptativa em relação às mudanças de áreas 
do jogo e interativa em relação à perseguição dos personagens.

Com base nas convenções que se estabeleceram no cinema de horror e 
que são recorrentes nos jogos com mesma temática, o uso da música em 
loop pode causar algumas confusões. Por exemplo, se há um crescendo 
na música, uma variação de dinâmica mais perceptível, esperamos que 
isso signifique alguma coisa na diegese. No entanto, esses momentos mu-
sicais são aleatórios, uma vez que a música está tocando repetidamente 
independente de qualquer ação ou evento dentro do mundo ficcional. 
É diferente do que acontece em Outlast (Red Barrels, 2013) e Amnesia 
– The Dark Descent (Frictional Games, 2011): em ambos os jogos, a 
música é dinâmica e responde a situações específicas. Mesmo que haja 
uma música de fundo, ela se adapta quando o jogador passa por de-
terminados locais, quando um inimigo se aproxima, quando o inimigo 
inicia uma perseguição e quando esta se encerra. Isso faz com que a mú-
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sica nestes dois jogos tenha um caráter otimizador forte, funcionando 
como indicadores e representações de situações do jogo. Dessa forma, 
ao escutar uma mudança em um material musical, o jogador se põe em 
alerta, esperando por algum acontecimento, como a aproximação de 
uma ameaça.

Outro aspecto em relação ao uso da música em Pesadelo – Regressão 
que nos interessa aqui é um desvio das convenções do gênero na instru-
mentação da música em um dos níveis do jogo. A situação ocorre quan-
do Alex, o personagem dessa história, se encontra em uma floresta, na 
qual deve desvendar o significado de um cordel (o cordel em questão se 
refere à figura folclórica brasileira conhecida como Mula sem cabeça). 
Nesta região de floresta, há algumas casas e construções em ruínas, nas 
quais o jogador-personagem poderá procurar mais informações sobre a 
origem da Mula sem cabeça, procurando por alguns de seus pertences e 
queimando-os em altares posicionados ao longo da floresta.

É recorrente, nas músicas compostas para obras com temática de hor-
ror, o uso de instrumentos acústicos, ou instrumentos virtuais que simu-
lam estes instrumentos. É comum o uso de cordas, percussão – como 
woodblocks, Glockenspiel, pratos e tímpanos –, piano e vozes. Quando 
são utilizados sintetizadores, normalmente, sua característica sintética 
não se sobressai. Muitas vezes, os sintetizadores são utilizados para si-
mular os gestos de instrumentos reais e sua integração com os demais 
instrumentos oculta a percepção de que é um instrumento não natural. 
Em quase todas as músicas de Pesadelo – Regressão, a instrumentação 
segue os padrões estéticos da música de horror herdados do cinema, 
como o uso de dissonâncias e composições atonais (Carreiro, 2011), com 
exceção da música no nível da floresta. 

Neste material musical, ouvimos uma composição na qual claramente 
são utilizados instrumentos sintetizados em conjunto com algumas vo-
zes. São timbres que não possuem uma causa natural, uma vez que os 
sintetizadores criam sons a partir de componentes eletrônicos e digitais, 
e não por meio de gestos físicos em um instrumento. Esta sonoridade, 
claramente sintetizada, pode fazer emergir um sentido de estranheza. 
Estes sons eletrônicos sintetizados nem sempre nos permitem adivinhar 
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quais seriam suas fontes sonoras. Se, ao ouvirmos o som de um violão, 
podemos imaginar o instrumento, ao ouvir um som criado sinteticamen-
te e que não imita nenhum instrumento ou objeto conhecido, não temos 
um indício claro da fonte que o gera. Desta forma, temos uma lacuna 
que deve ser preenchida por interpretação; temos um som sem uma causa 
clara, temos uma dúvida sonora. Essas características timbrísticas nor-
malmente são utilizadas em jogos e filmes de ficção científica que envol-
vem histórias futuristas ou elementos alienígenas, tanto por evocarem 
dúvida quanto por serem sons não naturais; logo, podemos apontar para 
o artificial, o construído, a máquina.

Essa característica artificial quebra com a expectativa que se tem de 
uma história de horror sobrenatural como a de Pesadelo – Regressão, 
pois toda sua construção narrativa e visual nos coloca em contato com 
elementos naturais e não tecnológicos. A composição também destoa 
do que é esperado, com uma melodia que apresenta um motivo de no-
tas curtas e bem destacadas que se repete criando certo dinamismo na 
música, evocando um sentido de ação, de urgência, ao invés de utilizar 
materiais musicais que possam fazer emergir um sentido de mistério, 
suspense ou tristeza, que poderiam ser mais apropriados, de acordo com 
as convenções do gênero de horror, para o momento do jogo que foca 
na exploração (procurar por itens que devem ser posicionados em um 
altar). Este aspecto nos parece fundamental para a análise, uma vez que 
demonstra como o timbre e as estratégias composicionais podem alterar 
os sentidos emergentes em uma música. É possível que uma pessoa que 
esteja jogando Pesadelo – Regressão perceba a estranheza mesmo sem 
compreender os motivos que a causam.

O material musical de Amnesia – The Dark Descent é um elemento 
sonoro constante em todo momento do jogo. Porém, as músicas deste 
game funcionam em um limite entre os sons ambientes e a música. É 
difícil separar o que possa ser música e o que possa ser som ambiente 
em alguns momentos. A música é responsável por criar uma confusão 
em relação à origem dos sons, dinamizando a experiência do jogador, 
criando maior tensão pela dúvida. Em um dos primeiros materiais so-
noros musicais que ocorrem no jogo há uma textura que funciona como 
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base e que se assemelha a um ruído de vento, com volume mais baixo. 
Sobre essa base alternam-se materiais musicais, como um movimento 
melódico curto de uma guitarra, algumas técnicas estendidas de violino 
e alguns sons de natureza eletrônica, tudo com muita reverberação e, 
aparentemente, com o uso de delay. Além destes elementos, há o som 
grave e quase gutural de uma voz masculina, que parece mais um grunhi-
do monstruoso. A música também é dinâmica, adaptando-se à presença 
de inimigos ou criando uma atmosfera de tensão à medida que alguns 
eventos ocorrem dentro do jogo.

O uso da música em Amnesia – The Dark Descent é bastante compe-
tente para criar dúvidas no jogador, por meio de ambiguidades na música 
e nos sons ambientes. Também não há grandes variações de volume, qua-
se não há o uso de stingers.8 Amnesia foca muito mais no terror psico-
lógico e na apreensão do que no susto, o medo é constante. As situações 
narrativas e interativas são as mais radicais. O ambiente é cenário de atos 
desumanos, repleto de restos de corpos e podridão, com uma escuridão 
não natural. Estes outros elementos visuais e narrativos não podem ser 
desconsiderados na análise de como a música é percebida nestes jogos.

De forma semelhante, o uso da música em Outlast é feito de uma 
forma na qual a música e os sons ambientes se confundem. Dessa ma-
neira, também há uma ambiguidade entre o diegético e o extradiegético. 
Podemos considerar que, em alguns momentos, a música se torna um 
conjunto música-ambiente (posta como um conjunto, pois nos referimos 
justamente a essa sobreposição e não à música ambiente, que é um estilo 
musical). Esta ambiguidade torna difícil determinar se um som grave e 
constante é um ruído reverberando no prédio ou se é um instrumento 
de corda como um contrabaixo executando uma nota longa e extrema-
mente grave. Sons percussivos podem ser a movimentação de pacientes 

8 Rodrigo Carreiro define stinger como “uma nota ou acorde musical executado em 
volume ou intensidade mais forte do que a melodia ouvida no instante imediatamen-
te anterior, provocando um súbito aumento de volume sonoro que, em geral, é sin-
cronizado com uma imagem que mostra a aparição abrupta dentro do quadro de um 
novo elemento visual que ameaça o personagem focalizado” (Carreiro, 2011, p. 49). 
É uma técnica usada para provocar susto pela mudança abrupta na trilha sonora.
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pelo prédio, por dentro da tubulação de ar, ou podem ser instrumentos 
de percussão. Assim como em Amnesia a música é dinâmica, a presença 
de inimigo e determinados eventos do jogo alteram a camada musical 
para criar o clima correspondente à situação.

Em Outlast há uma preocupação maior com a otimização da expe-
riência do jogador, sendo que a música funciona na maioria das vezes 
como um símbolo de perigo. Outlast utiliza a música focando na an-
siedade e no susto. No jogo, há a presença de outros seres humanos 
nos locais explorados e, na maior parte do tempo, a presença de algo 
sobrenatural é apenas uma hipótese. Para provocar alterações afetivas 
constantes, Outlast foca no susto, criando falsas situações de perigo com 
materiais musicais e efeitos sonoros. A situação de ouvir um som que 
irrompe com um ataque forte e volume alto funciona bem para se obter 
esse efeito.

Comparativamente, o uso da música é menos dinâmico em Pesadelo 
– Regressão, do que nos outros dois games. Como a música é sempre 
de fundo, em loop, desempenha menos função na otimização da expe-
riência do jogador, uma vez que ela não tem relação com os eventos do 
jogo. O contexto narrativo de Pesadelo – Regressão é bastante apro-
priado para construir uma atmosfera de medo e tensão: o personagem 
Alex está preso em um pesadelo, caminhando por um cemitério e cheio 
de presenças sobrenaturais ou é perseguido por figuras folclóricas em 
uma floresta. Porém, o uso da música não é feito de uma maneira que 
potencialize a experiência do jogador em relação à narrativa do jogo. De 
modo geral, nos três jogos temos o uso de instrumentos de cordas fric-
cionadas com técnicas estendidas de execução e o uso de percussão para 
denotar momentos com mais ação no jogo. Músicas para construção de 
tensão são normalmente mais lentas e, em momentos de maior ação, o 
ritmo é mais acelerado. Todos os jogos usam composições atonais com 
dissonâncias. Em Outlast e Amnesia – The Dark Descent, a música é 
predominantemente simbólica, com função de otimização e cria uma 
ambiguidade entre música e ambiente (música-ambiente).

Estas diferenças no uso da música nesses três jogos são mais do 
que uma questão de escolha estética. Em entrevista via e-mail, Stefano 
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Maglovsky (2019) nos informou que, na implementação do áudio no 
game, não houve o uso de middlewares, softwares que permitem por 
meio de uma interface gráfica amigável a criação de lógicas de progra-
mação para os eventos sonoros. O uso de middlewares facilita a interface 
entre programação e produção de áudio, uma vez que parte da lógica de 
programação é feita pelo responsável pelo áudio, dando mais controle a 
quem está trabalhando diretamente na camada sonora do jogo e dimi-
nuindo a demanda de trabalho do programador, deixando-o mais livre 
para outras tarefas. Maglovsky (2019) afirmou que todo o processo de 
construção sonora foi muito trabalhoso para uma equipe tão reduzida. 
Isso indica que a presença de um profissional dedicado à implementação 
do som ao jogo pode interferir diretamente em sua sonoridade e nos 
efeitos produzidos na experiência do jogador. 

As dinâmicas e o contexto interativo também influenciam na experi-
ência do jogador. Em Pesadelo – Regressão, há uma presença conside-
rável de um inimigo chamado Garras Necrosadas, que se mantém em 
ronda por percursos fixos. Isto faz com que a dinâmica do jogador seja 
principalmente evitá-lo, dando um certo controle em relação aos sustos 
que o jogador possa ter. Caso o jogador desperte o interesse de um desses 
inimigos a música de perseguição é mais um retorno sonoro da situação 
do que uma surpresa. Vale destacar que há dois inimigos que alertam a 
sua presença sonoramente, e suas aparições não possuem padrões fixos. 
Um dos inimigos é Fábio, que arrasta um machado, o outro é a Loira do 
Banheiro: sua risada revela a sua presença. Estes sons servem de alerta 
ao jogador, otimizando a experiência. Em comparação, em Outlast não 
se pode prever quando um inimigo iniciará a perseguição, então o susto 
é inevitável. O material musical deste jogo conta com irrupções abrup-
tas, com ataques fortes (stingers) para reforçar o efeito de susto. Já em 
Amnesia – The Dark Descent, não há grandes variações de volume, nem 
tanto o uso de stingers, mantendo mais um efeito de tensão constante, 
o que provoca um efeito psicológico mais forte do que nos outros dois 
jogos.
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Considerações finais

Quando orientamos a análise sonora dos videogames à noção de gênero, 
podemos observar com clareza quais os sentidos e afetos são propos-
tos pela sua camada sonora. É notável que há uma forte relação entre 
os padrões estéticos do som no horror no cinema e nos videogames. 
Compreender essas relações nos permite conhecer qual o horizonte de 
expectativas em torno do material sonoro. Além de provocar medo e 
tensão, há uma maneira convencional de se atingir esse objeto. É desta 
forma que podemos observar que há uma estranheza no material musical 
de Pesadelo – Regressão no nível da floresta. As convenções de gênero, 
portanto, demonstram ser relevantes na análise.

Compreender os aspectos característicos do gênero de horror nos 
permite traçar as relações entre o som e o gênero ambiental (Summers, 
2011) do game, porém, é preciso compreender seu gênero interativo. Em 
nossa análise, vimos que os aspectos de ambientação e dinamização estão 
mais ligados ao gênero ambiental, enquanto os aspectos funcionais do 
jogo, que promovem a otimização da experiência (Huiberts, 2010), estão 
mais ligados a seus gêneros interativos. No caso do survival-horror, os 
gêneros de aventura e sobrevivência demandam da camada sonora de 
constantes alertas para que o jogador possa construir suas estratégias de 
jogo, uma vez que não há a possibilidade de enfrentamento com os ini-
migos. Pudemos perceber que, apesar da divisão conceitual entre gêneros 
ambientais e interativos, estes não podem ser tomados de maneira com-
pletamente separada, uma vez que, em um jogo survival-horror, como 
os analisados, um alerta tem a função ambígua de informar e confundir 
o jogador ao mesmo tempo, causando tensão e medo. A partir dessa 
compreensão das relações entre os gêneros e os sons, pudemos apontar 
alguns elementos em Pesadelo – Regressão que não atendem ao espera-
do, como o pouco dinamismo na música, que não acompanha os eventos 
do jogo e a sonoridade destoante no nível da floresta.

Outro aspecto que nos parece relevante para a análise é a relação 
entre o resultado sonoro, o processo produtivo e o investimento na pro-
dução. Os jogos aqui analisados possuem grandes diferenças entre si em 



o uso da música em ›pesadelo – regressão‹

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 1, jan.–jun. 2020 · ppgm-ufrj

379

relação ao investimento e ao tamanho da equipe. Em relação a Pesadelo 
– Regressão, fica claro que as questões orçamentárias podem interfe-
rir na produção. Não temos conhecimento do orçamento das equipes 
de Outlast e Amnesia – The Dark Descent, se houve algum incentivo 
financeiro ou se as empresas já possuíam caixa para isso, mas a ficha 
técnica indica que foram muito maiores que o orçamento de Pesadelo – 
Regressão que, segundo Stefano Maglovsky (2019), foi todo financiado 
com recursos da própria equipe.

Apesar de que algumas decisões no áudio de Pesadelo – Regressão 
possam ter se afastado do que é esperado, considerando o que é deman-
dado por um survival-horror, é possível notar que toda a parte gráfica 
do jogo é muito bem elaborada e se aproxima dos gráficos da maioria 
dos jogos de sua época. É notável que o som seja comumente posto 
em segundo plano na produção de jogos digitais, considerado algo de 
menor importância. Novak (2012) afirma que os desenvolvedores de 
videogames “concentram-se obsessivamente nos elementos gráficos, na 
inteligência artificial e no modo de jogar, sem levar em consideração as 
muitas funções do áudio” (Novak, 2012, p. 277, tradução nossa). A au-
tora ainda afirma que essa desvalorização também é comum em outras 
áreas, como no cinema. Apesar disso, reconhecemos que o investimento 
em áudio da equipe sueca (Frictional Games) e da equipe canadense 
(Red Barrels) são desproporcionais em relação ao investimento da equi-
pe brasileira (SkyJaz). O que nos leva a inferir que há questões locais 
específicas do Brasil na maneira como o áudio é pensado nos videogames 
e como são estabelecidas as organizações de trabalho de uma equipe de 
desenvolvimento de videogames.

A produção de jogos no Brasil ainda é muito pequena e possui pouco 
investimento, ainda não há uma indústria estabelecida comparável com 
países como Canadá, eua e Japão e é claro que com menos dinheiro 
as equipes são mais reduzidas. No entanto, cabe verificar o quanto os 
desenvolvedores desejariam investir na produção de som, se a única bar-
reira é orçamentária, se é dado menos importância ao áudio do que em 
outras áreas do desenvolvimento ou se existe uma lacuna na oferta de 
serviços ligados ao áudio.
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Cinema de bolso:
as imagens da escuta portátil
Rômulo Moraes1

RESUMO: Este artigo visa descrever de maneira fenomenológica a experiência de escuta 
musical com dispositivos portáteis, tendo como referência principalmente os estudos 
de Michel Chion e os conceitos filosóficos de Gilles Deleuze. A capacidade que esses 
aparelhos têm de proporcionar uma escuta em movimento faz com que eles sejam po-
tenciais fontes de um efeito cinematográfico de suspensão ou de fabulação, em que a 
própria realidade torna-se tela panorâmica de uma obra processual e assubjetiva. O 
corpo ganha funções de mediação na medida em que o modo de auralidade dos dispo-
sitivos de escuta portátil, completamente autônomo, insere na percepção visual eflúvios 
sonoros, os quais, anexados ao ritmo do movimento imagético, elevam-no à posição de 
movimento cinemático, ou seja, de realidade que dura, de mais-que-realidade.

PALAVRAS-CHAVE: Cinema expandido. Dispositivos de escuta. Fenomenologia estética. 
Trilha sonora.

ABSTRACT: This article seeks to describe phenomenologically the experience of listening 
to music through portable devices, having as a frame of reference especially the re-
search of Michel Chion and the philosophical concepts of Gilles Deleuze. The capacity 
of these devices to provide for listening in movement makes them potential sources of a 
cinematographic effect of suspension or fabulation, in which reality itself becomes the 
panoramic screen of a procedural and assubjective work. The body gains functions of 
mediation and the mode of aurality of these portable listening devices, completely au-
tonomous, inserts into the visual perception the sonic effluvium, which, annexed to the 
rhythm of the imagetic movement, elevates it to the position of cinematic movement, 
that is, of a reality that endures in duration, of a reality that is more-than-itself. 

KEY-WORDS: Expanded cinema. Listening devices. Aesthetic phenomenology. 
Soundtrack.

A música faz cinema: o domínio das imagens sonoras

A música parece ser uma das maneiras mais fáceis (mais convenientes, 
mais permeáveis) de transformar a simples imagem em cinema. Por-
que a música só pode ser percebida como duração, então quando se 

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (ufrj).

Recebido em 27 de março de 2020, aprovado em 22 de maio de 2020.



dossiê ›som e música no audiovisual‹

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 1, jan.–jun. 2020 · ppgm-ufrj

386

acopla a uma imagem, faz percebermos essa imagem necessariamente 
como duração, ou seja, como cinema, como representação de algo que 
dura. Inversamente, o cinema expressa “a música inclusa, subentendi-
da, das coisas”, “como se, nos filmes, tudo cantasse” (Morin, 2014, p. 
107), como se neles a realidade, mesmo a mais silenciosa, vibrasse ou se 
revelasse musicalizada, se aparentando estruturalmente a uma concres-
cência harmônica. O fator “movimento” favorece ainda mais a relação 
das duas artes, faz com que se encaixem sem esforço, visto que tanto 
a música quanto o cinema são artes do movimento, da configuração 
do movimento (enquanto a música é a arte de manipular o movimento 
geométrico, supra-sensível, de um tempo que se expressa, o cinema é a 
montagem do movimento geográfico da realidade). 

Mas tanto a música quanto o movimento são “fenômenos temporais” 
genuínos, conforme a classificação de Husserl (2012) – ambos são acon-
tecimentos que só têm atualidade enquanto se perdem de seu modelo, 
enquanto se transformam, se põem em devir. Os sons não são “contem-
pláveis” como as imagens justamente porque só se dão em movimento: 
seu modo de experiência se distingue assim da admiração formal de uma 
pintura, por exemplo, que se estabeleceria conforme a sedimentação da 
visão sobre uma placa estática em determinado regime de captação; 
aproxima-se mais de um passeio amorfo, ou justamente do que está entre 
as formas, na metamorfose das formas. Quanto a isso, importa assinalar 
a princípio que a música tem “uma relação interna com o gesto” e “uma 
ligação direta e imediata com a [...] vitalidade que irrompe do movimen-
to” (Piana, 2006, p. 164), e que essa relação advém das propriedades 
rítmicas do som, pois que, via de regra, “movimentos [...] diferenciais 
recorrem a um ritmo” (Deleuze, 2018a, p. 60), ou seja, aquilo que se 
move significativamente se torna ritmado em algum momento, ou ao 
menos tende a se tornar ritmado no infinito. A música tem um ritmo, que 
pode ser medido pelo pulso (Wisnik, 1989), e o cinema é ritmo-musical 
(Morin, 2014), é envolvido e coordenado pelos ritmos dos movimentos 
diferenciais. Está posta a fórmula predicativa de uma compatibilidade 
fundamental entre a música e o cinema.
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“A percepção sonora e a percepção visual, comparadas entre si, são 
muito mais díspares do que se imagina” (Chion, 2011, p. 15-16) e, se 
os filmes de cinema conseguem implantar uma percepção na outra, se 
conseguem demandar negociações entre elas, é muito graças ao ritmo, 
que serve de intermediário entre o som e a imagem e causa uma mútua 
contaminação das partes. Tanto a música quanto a imagem de cine-
ma sofrem de um movimento ritmado; emparelhada à música, então, a 
imagem ativa sua dimensão cinematográfica, sua dimensão duracional, 
pois que é interposta pelo ritmo. Explica-se assim por que, para Deleuze 
e Guattari (1997), a música é a arte de tornar sonoro o que não é, o 
que antes não reproduzia sons: porque, por meio do ritmo, consegue 
“penetra[r] a imagem visual, de fora e de dentro” (Deleuze, 2018b, p. 
342, adaptado). Envolve o que é visto e o chapa nesse plano em que os 
elementos sonoros se encontram movimentando-se febrilmente: o plano 
do ritmo.

No limite, até uma fotografia pode herdar esse sentimento de mis-
tério que banha um filme ao ser acompanhada pela música, alargando 
seu entorno projetivo e seu fantasismo temporal – é o que acontece nas 
videoartes da série Elsewhere (2007), de Egbert Mittelstadt, em que a 
música cria sobre a imagem que se distorce um efeito que, sem ela, seria 
quase impossível. Apesar de não se movimentar, a fotografia pode ser 
forçosamente ritmada pelo som, tanto quanto um filme que fica, por 
alguns instantes, sem movimentos (lembremos de Pierre Boulez (2008), 
para quem podem existir ritmos paralisados, pois o ritmo é antes de tudo 
uma “unidade de valor” separada do movimento relativo). O ouvido 
arranca um ritmo da fotografia: já que ele não supõe ponto de vista, 
dado que a escuta é omnidirecional e os sons se propagam em todas as 
direções, o ouvido funciona como “placa giratória”, fazendo com que a 
imagem “se prolongue para fora do quadro” (Chion, 2011, p. 68-69) em 
uma deposição aberrante, fazendo com que ela arqueie, côncava. Não é 
que o som inventa o fora de campo propriamente dito, é claro, mas ele 
o povoa, preenche o não-visto com sua presença (Deleuze, 2018b). “A 
música escava o céu”, nos lembra Baudelaire (apud Bellour, 2008, p. 15). 
Ela é capaz de tornar a imagem (mesmo a imagem que não se move) in-
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subordinada ao espaço diegético, e não tem contentor, não tem quadro, 
mas se sobrepõe irrestritamente, legando ao que é visto profundidade, 
nivelamento, capacidade de descamação. Dando a ele um novo eixo de 
difusão.

O que se pode chamar de “quarta dimensão da imagem visual” é a 
medida em que esse eixo obtuso do som e os eixos retos que já se encon-
tram na imagem “rivalizam, se recobrem, se atravessam, se cortam” e 
“fazem a imagem ser lida [...] como partitura” (Deleuze, 2018b, p. 339). 
Por meio da sonorização,

o fora de campo atesta uma potência de outra natureza, excedendo qualquer 
espaço e qualquer conjunto: remete, dessa vez, ao Todo que se exprime nos con-
juntos, à mudança que se exprime no movimento, à duração que se exprime no 
espaço, ao conceito vivo que se exprime na imagem, ao espírito que se exprime 
na matéria (Deleuze, 2018b, p. 340).

Da mesma maneira, para Balász (1983, p. 88), o som é parte imprescin-
dível do cinema e funciona como uma espécie de gesto (uma articulação 
de liberdade2 que se debruça sobre as tomadas de câmera), pois, ao 
contrário das imagens estáticas, ele é indivisível, permitindo que um “es-
paço da cena” se homogeneíze metaforicamente. A música permanece 
de um corte a outro, em circunspecção, preparando-se para a catálise. 
Especialmente quando em condição de “música de fosso” (Chion, 2011), 
isto é, quando é extradiegética, acrescenta à cena um fundo que “ordena 
a narração [visual] num ritmo que a supera e lhe dá um sentido quase 
superior ou esotérico. É como um tipo de ordem cósmica [...] na qual 
se integra ou se agita o acontecimento do filme” (Morin, 2014, p. 137, 
adaptado). Como “a música é um reservatório de imagens não explo-
didas” (Piana, 2006, p. 326), pois precisa de uma segunda forma para 
se consumar, para ser contemplada – como ela pede um suporte que a 
vivifique, dê carne e petrifique (Boulez, 2008) –, a imagem do filme pode 
se tornar um detonador de acontecimentos sonoros, na medida em que 

2 Utilizamos o conceito de “gesto” enquanto “articulação de uma liberdade” a par-
tir da leitura do livro Gestos, de Vilém Flusser. Apesar de poder-se aproximar esse 
“gesto” de Flusser ao “gesto” em Balász, como de fato fazemos aqui, é importante 
lembrar que o conceito flusseriano é ainda mais amplo que este.
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solicita à visão que se reorganize em matriz folheada para receber o en-
cantamento musical.

Então a imagem é transfigurada enquanto nela se entranha violen-
tamente o fluido sônico. Os objetos capturados pela câmera são defor-
mados espectralmente, tornando-se mais ou menos pesados, mais ou 
menos opacos, mais ou menos felizes. “O objeto adquire novos matizes. 
O público passa a percebê-lo [...] como parte de uma nova entidade, da 
qual a música é parte integral” (Tarkovski, 2010, p. 190-191). É como 
se a música mergulhasse o que se filma na sua progressão melódica, o 
absorvesse, e aí reexpusesse de outro ângulo, criando novas ligas de 
impressões. O protoplasma de sons faz uma mescla catártica das situ-
ações, forma um cinturão gravitacional de possibilidades de resposta 
emocional, de modos de interpretar e reagir, de tal maneira que, se a 
música fosse apagada da maioria dos filmes, os tornaria ocos, às vezes 
até absurdos (Balász apud Morin, 2014).

É fácil entender, com efeito, por que, por exemplo, John Carpenter 
não se furtava a compor as trilhas sonoras de seus próprios filmes, e 
porque a seleção musical é tão importante para a cosmovisão de alguns 
cineastas contemporâneos, como Quentin Tarantino e Wim Wenders 
(aqueles que Claudia Gorbman (2007) chama de “melômanos”). Porque 
esses artistas entendem que as músicas estão agregadas ao fazer cinema-
tográfico, tanto quanto a gravação ou a edição das imagens. Porque a 
música redefine o tom afetivo da visualidade, a partir de um catálogo 
de leitmotifs sonoros amarrados entre si e associados a estados de alma 
pré-estabelecidos pela condensação de hábitos e culturas, e, assim, tam-
bém constituem imagens, imagens sonoras. Mesmo pequenas variações 
de trilha podem causar o desmoronamento completo das intenções ar-
tísticas que estruturavam uma cena: a série de glissandos de sintetiza-
dor sincopados e blocados em agudos ativa um tipo de sentimento de 
terror próximo da claustrofobia, em vez de ativar um terror próximo 
do nojo, e então o filme se perde do todo que queria representar. É por 
isso que, “em 1919, Giuseppe Becce [já] podia reunir numa ‘cineteca’ 
mil trechos classificados conforme a atmosfera e as situações, material 
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admirável para uma sociologia das categorias da afetividade musical” 
(Morin, 2014, p. 104, adaptado), quer dizer, é por isso que se podia 
fazer uma biblioteca de sentimentos sonicamente consolidados por sua 
aplicação e sua associação cultural, catalogando as maneiras como um 
som usualmente translada os afetos fílmicos.

Na prática, a normalização da síncrese sonora, do empenho sintético 
e sincrônico entre som e imagem, com o tempo, tornou impossível para 
o espectador de cinema separar o visual do auditivo, ainda que essas es-
feras fossem, de início, absolutamente separadas. O cinema sonoro vira 
então uma “cronografia” (Chion, 2011, p. 20), bastando algumas condi-
ções de integração: “que a imagem se preste a isso, quer pela sua fixidez 
e receptividade passiva [...], quer pela atividade específica (microrritmos 
‘temporalizáveis’ pelo som)” (Chion, 2011, p. 20). Mas fato é que, hoje, 
o cinema precisa “de uma música integrada, ‘mixada’ ao filme, inerente 
a ele, que seja seu líquido nutritivo” (Morin, 2014, p. 105). A retroali-
mentação das artes se reforça: sons finos, lisos e oblongos obrigarão a 
atenção à imagem a se tensionar, enquanto sons graves, estriados e de 
sustentação irregular farão a imagem tremular ante a consciência. A 
continuidade das notas conformará a continuidade do acontecimento 
na membrana da tela, ajudando a acelerar ou retardar a montagem, a 
dar voltas, fazer retornos ou projetá-la adiante. O som intercepterá a 
imagem “segundo sua densidade, sua textura interna, seu aspecto e seu 
desenrolar” (Chion, 2011, p. 19), desde que essa imagem tenha com o 
som um nível de concordância (ainda que concordância antitética) – e 
para isso, mesmo as ondulações superficiais da imagem ou o pulular do 
grão fotográfico, sob determinadas conjunturas, poderão servir.

A música não precisa nem que a imagem-movimento que ela ampli-
fica tenha um ritmo “igual” ao seu, um ritmo particular, e nem mesmo 
que tenha um ritmo consonante ou um que ela possa duplicar por alto; 
precisa apenas de um ritmo, de um ritmo mínimo, com o qual possa en-
grenar e que possa estimular. “Ela deve se incorporar e não se justapor. 
Não deve [...] servir para tapar os buracos sonoros, nem para comentar 
exteriormente os sentimentos e as imagens” (Merleau-Ponty, 1983, p. 
113) obrigatoriamente, mas pode ser um corpo estranho às imagens, 
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ou apenas uma inserção autônoma nelas. É o que Chion (2011, p. 14) 
chama de “efeito empático e efeito anempático”, descrevendo, respecti-
vamente, a música que exprime uma laboração sentimental equivalente 
à banda visual e a música que exprime uma laboração sentimental in-
diferente ou que propõe um contraponto cacofônico a ela. Nesse caso, 
essa música, ainda assim, não deixa de unificar os cortes e de extravasar 
a ambientação espacial e temporal do filme (que, tradicionalmente, é 
ultradeterminada).

Também não deixa de inocular temperamentos no filme e perturbá-lo 
afetivamente: “as imagens sonoras adquirem o poder de contrair ou 
capturar as outras imagens” (Deleuze, 1992, p. 60). Chion (2011, p. 
59) propõe até que o som é “magnetizado” pelo locus visual, já que, em 
geral, e ainda que sua fonte esteja na tela, não se sabe de onde ele vem 
existencial e topologicamente falando, e então a própria imagem parece 
borbulhar com sons. O cinema estaria pronto para ser preenchido pela 
música, e a música pronta para completar a moldura da imagem, por-
tanto, por uma propensão inalterada dos meios. Tal perspectiva evoca a 
concepção de Wagner, para quem a música aderiria ao teatro e o teatro 
atrairia à música necessariamente, em função da própria natureza das 
artes, e a ópera seria a culminância desse encontro – Wagner estaria, 
nesse sentido, prefigurando o cinema como o conhecemos (Kittler, 1999; 
Caesar, 2012; Michaud, 2014). Quer dizer, a ópera wagneriana é o cine-
ma sonoro (até o cinema surround, poderíamos dizer) antes do cinema 
mudo, pois funde o drama auditivo e o drama visual, sublinhando as 
aptidões particulares e intercomplementares de cada um deles.

Na verdade, poderíamos, inclusive, defender a conservação de uma 
linearidade entre a ópera e o cinema sonoro, visto que “o filme mudo 
nunca foi mudo” (Kittler, 2015, p. 269). Bresson (apud Chion, 2011) fa-
mosamente argumentou que precisou-se inventar o cinema sonoro para 
inventar o cinema silencioso, já que o silêncio não é a mera ausência de 
som, mas sua interrupção controlada no contexto de uma instrumen-
talização sonora. Nesse sentido, o cinema mudo nunca foi um cinema 
silencioso, e nunca rompeu com a lógica que leva da ópera ao cinema 
sonoro. A diferença é que “quando o cinema se torna sonoro e falado, a 
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música, de certo modo, se emancipa, e pode alçar voo” (Deleuze, 2018b, 
p. 344). Ela não é mais o contorno de uma apresentação direta do tem-
po, mas é dionisíaca, abstrata, alienada das cadeias rígidas do fenômeno 
visual. “É o conceito vivo, que excede a imagem visual, sem poder dela 
prescindir” (Deleuze, 2018b, p. 347).

Mas se há alguma especificidade do cinema sonoro em relação ao ci-
nema mudo, é a forma como ele consegue engendrar novas sínteses para 
a imagem-cristal, enchendo o filme de trechos de potencial transcenden-
te. “Eis que a imagem sonora enquadra uma massa ou uma continuidade 
da qual se vai extrair [...] um ato de mito ou de fabulação que cria o 
acontecimento, que faz ascender o acontecimento aos ares, e que se eleva 
ele mesmo em uma ascensão espiritual” (Deleuze, 2018b, p. 402). Ocor-
re então aquilo que Amy Herzog (2010, p. 6, tradução nossa) chama de 
“momento musical”: “a hierarquia é invertida e a música serve como 
força dominante”, criando “reinos de experimentação auditiva e visu-
al [...] registrados dentro de respostas afetivas [...], marcados por uma 
tendência a reestruturar as coordenadas [...], a reconfigurar limites”. 
Não à toa esses são os momentos mais importantes de alguns filmes (no 
sentido de arrebentação do sensível na tela, mas também no sentido de 
retificação e redenção do roteiro, em certos casos): um casal se abraça 
na sala, à noite, ao som de Chet Baker; a filha adoentada dança John 
Denver no concurso de beleza da escola; a fumaça do cigarro espirala 
sobre um guardanapo enquanto no palco do bar uma senhora cantarola 
Charles Aznavour.

Nesses momentos, o audiovisual é uma percepção pura e unívoca, não 
há como colocar de outra forma. A música é visual (Machado, 2008; 
Caesar, 2012; Deleuze, 2018b), mas também as imagens são sonidos que 
se derramam, sangram da tela (Herzog, 2010; Chion, 2011). É quando, 
parafraseando Breton (apud Krauss, 2002, p. 10), “a noite cai sobre 
a orquestra”, implicando todos os componentes estéticos juntos, em 
voragem.
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Portabilidade, bolhas de som e cinema expandido

Quando inserimos nessa equação os dispositivos de escuta portátil, 
como o iPod e os aparelhos mp3, que a seu modo fazem a música res-
soar no mundo, recobrir o mundo acusmaticamente,3 como se fosse sua 
trilha sonora, percebemos que, com eles, a visão eleva o movimento das 
coisas habituais, de uma mera sequência de instantes encadeados, ao 
arborescer de uma presença que dura, e sobre essa presença repousará 
nossa atenção. A música escutada através dos dispositivos portáteis per-
mitirá, assim, perceber a duração da própria realidade “imediata” (ou 
ao menos de uma realidade mediada solipsisticamente – Bull, 2010b). Se 
a vida real “é desprovida de eflúvios sinfônicos” (Morin, 2014, p. 195), 
os dispositivos de escuta portátil recriam esses eflúvios e fazem com que 
ela preexista como cinema.

Ao mesmo tempo, escutando com os dispositivos portáteis, estamos 
nos colocando em movimento (isto é, nosso corpo está também entrando 
em determinado ritmo), já que esses dispositivos são anexáveis, móveis. 
Para alguns filósofos, como Bachelard (2011, p. 8-9, tradução nossa), 
há uma diferença qualitativa entre ver o movimento e se movimentar: “o 
movimento percebido visualmente não está dinamizado [...]. Só uma real 
sensação da matéria pode determinar verdadeiramente a participação 
ativa”. Isso que Bachelard chama de “indução” ou “ducção” da matéria 
pelo corpo – estar dentro de um fluxo de movimentos que, no entanto, 
tem origem dentro de nós – é crucial, escreverá ele mais adiante, para que 
sonhemos, deliremos, a partir do movimento (Bacherlard, 2011). Além 
disso, essa motricidade corporal, essa indução da matéria, é necessária 
aos devaneios cinemáticos dos dispositivos de escuta portátil também 
porque não é decodificada por uma via sensorial exclusiva, mas atinge 
vários canais em igual medida – ou, o que nos interessa mais, porque 
atinge o sonoro e o visual simultaneamente.

O princípio que rege esse efeito é o fato de que música não acontece 
em um vácuo, de que ela não se dá em uma Exterioridade. Toda expe-

3 “Acusmática”, aqui, deve ser compreendida, é claro, no sentido que propõe Pierre 
Schaeffer para se referir aos sons que são reproduzidos dissociados de suas fontes.
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riência de escuta é uma experiência audiovisual, no sentido de que é 
acompanhada e complementada, inevitavelmente, pelo olhar do ouvinte 
– toda audição é áudio-visão e toda visão é áudio-visão (Chion, 2011; 
Bull, 2004). Até Bergson (2011), Benjamin (2017) e Valéry (apud Caesar, 
2012) já falavam da expressão auditiva como uma categoria distintiva 
de imagem. Como ver sem ouvir, e como ouvir sem ver? Parece que não 
temos escolha se não encontrar “unidas na grandeza de ser a trans-
cendência do que se vê e a transcendência do que se ouve” (Bachelard, 
1989, p. 185). Pois mesmo o ouvinte que fecha os olhos para escutar 
não deixa de imaginar uma paisagem visual, e até a cessação radical da 
imaginação é, ainda assim, uma imagem como qualquer outra, uma ima-
gem do espaço estático, negro, do grande vazio que nos bordeja e pelo 
qual atravessamos. Ademais, quando fechamos os olhos, encontramos 
algo de musical no próprio esforço de não-ver (Byung-Chul, 2019), e “o 
simples baixar das pálpebras basta, em certos doentes em vigília, para 
produzir alucinações visuais” (Moreau apud Bachelard, 1989, p. 186), 
de modo que é impossível escapar da experiência visual na circunstância 
da escuta.

Radical em sua maneira de produzir interioridade, o dispositivo de 
escuta portátil é capaz de criar “bolhas de som” (na terminologia de 
Michael Bull, 2010a) dissociadas de seus suportes, e de onde o mundo 
pode ser enxergado como esse grande Fora (Bull, 2012). Diferentemente 
do som afixado em máquinas ou espaços específicos (como no caso do 
rádio, mas também do microsystem, da vitrola, do fonógrafo, do an-
fiteatro, e de praticamente todas as outras mediações sonoras), o som 
produzido por esses dispositivos pode ser carregado consigo e, portanto, 
integrar-se ao corpo como se estes aparelhos fossem órgãos anexos. Por 
isso eles aceleram a tendência de formação de centros de isolamento em 
relação ao Fora, quer dizer, de instituição de cápsulas no interior das 
quais se pode conformar à vontade sua relação com a exterioridade, 
controlando e recortando o ambiente como se queira (Bull, 2010a). Com 
os dispositivos de escuta portátil, o próprio corpo se torna mediação do 
acontecimento musical, que, em vez de ocupar as fronteiras de uma car-
caça automobilística ou de qualquer outra estrutura estável, pode ocupar 
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o centro de uma mônada, de uma bolha atmosférica de limites difusos e 
que envolve o espaço de intimidade do próprio corpo, em contraposição 
ao espaço do que está fora do corpo, ou seja, o espaço do mundo.

O iPod e outros aparelhos de mp3 integram a essa portabilidade téc-
nica, a essa produção de interiores, ainda, um fator crucial: autossufici-
ência. Ao conter não só um disco, uma fita ou uma recolha de canções, 
mas milhares ou centenas de milhares de músicas (virtualmente, uma 
quantidade infinita, pois uma quantidade “inescutável”), esses apare-
lhos permitem que a escuta seja mesmo sistematizada como extensão da 
autonomia do ouvinte – continuidade do seu Eu (Bull, 2010a). A porta-
bilidade inclui explorações amplas, não restritas a um conjunto de mú-
sicas pré-selecionadas, fazendo subsistir a personalização como modo 
de experiência do sonoro, agravando essa disjunção entre um espaço 
interno de controle e um espaço externo de contingência e conflito (Bull, 
2010a). Assim, o dispositivo de escuta portátil “acalenta um espaço de 
habitação móvel para seus usuários” (Bull, 2005, p. 11, tradução nossa), 
um espaço exclusivo e individuado. Ele faz com que uma capa musical 
recubra o corpo do ouvinte, criando um diferencial de viscosidade entre 
o que está com-o-corpo (ou através-do-corpo) e o que simplesmente não 
está – construindo como que uma parede mesmo a partir desses alcances 
melódicos impalpáveis, formigantes. Bachelard (1989, p. 19, adaptado) 
chama essa zona construída pela imaginação de “espaço feliz”, o “espa-
ço vivido” que “não pode ser [...] entregue à mensuração e à reflexão do 
geômetra” mas deve ser entendido como contíguo à experiência e ao afe-
to da pessoa humana. Os dispositivos de escuta portátil instauram esses 
espaços felizes sem que o ouvinte precise abandonar a tensão osmótica 
em relação ao espaço indiferenciado, e então os sons funcionam como 
faíscas para uma solidão criativa, em que “os dois espaços – o espaço 
da intimidade e o espaço do mundo – tornam-se consoantes [...] as duas 
imensidões se tocam” (Bachelard, 1989, p. 207).

Os limites das bolhas de som dos dispositivos de escuta portátil, suas 
fronteiras, são as fronteiras do espaço até onde a visão pode agir, até 
onde ela pode tatear sem desfazer o acordo estético com a audição. Di-
gamos que a visão pode ir longe e engolir a paisagem. Pois nesse caso as 
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bolhas de som também podem fazê-lo, desde que a imaginação regule 
essa distância de modo a manter parte do mundo ainda indiferenciado, 
ainda externo à bolha, e assim conservar o equilíbrio do circuito osmó-
tico. Então os choques e os acessos entre externo e interno, entre fora 
e dentro da esfera, serão constantes, e o dispositivo de escuta portátil 
permitirá que se forje paisagens do nada, pela mera administração desses 
acessos. A bolha de som “nucleariza a paisagem” ao encerrá-la em suas 
curvas (Bachelard, 1989, p. 165); arredonda o céu, o pasto, os prédios, 
como uma cúpula; produz uma oceanação da imagem, infinita expansão 
da mônada no éter imaginativo e infinita redobra da interioridade.

[A] personalização do mundo sonoro dos usuários imbui as ruas e sua atmosfe-
ra, e na verdade o mundo inteiro, com uma intimidade, um calor e um signifi-
cado que ele não teria de outro modo. O mundo mimetiza o ouvinte e se move 
conforme os ritmos do ouvinte. Para o usuário do iPod, a rua é orquestrada 
pelos sons previstos por ele em suas playlists (Bull, 2010b, p. 5, tradução nossa).

O mundo que ultrapassa a bolha, nesse sentido, torna-se mera função, 
resultante agregada dos desejos do ouvinte, que manipula livremente as 
massas elásticas do visual conforme a compressão de seus sentimentos 
específicos.

Assim, a partir dos dispositivos de escuta portátil, a música produzi-
rá cinematografia por acoplamento do som não à tela, mas ao devir da 
matéria (que, com efeito, acabará tornando-se tela também, mas uma 
tela que se dobra, a tela de uma obra processual e na direção da qual 
nos colocamos). A escuta, que em si já é uma maneira de “conectar 
sons a tudo o mais que conhecemos” (Iazzetta, 2012, p. 21), passa a 
demandar que se dê corpos físicos a esses sons (Kittler, 1999; Morin, 
2014), ou, neste caso, que se acople aos sons as cenas que o ouvinte vai 
capturando, por sua percepção mesma, no afluente do mundo. E com 
isso, carregando consigo a música, o dispositivo de escuta portátil torna 
o mundo imagem, e a imagem pode tirar da música o que ela tem de 
melhor, suas sugestões profundas (às quais, com efeito, o cinema acessa 
e categoriza tão bem). Basta compararmos o aparato físico desses no-
vos dispositivos de escuta àquele utilizado pelo homem-pneumático das 
experiências pré-cinematográficas de Marey,4 que se transformava “em 
4 Em uma das experiências de Marey, um homem veste uma espécie de capacete 
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veículo de seu próprio deslocamento” e “cujo instrumento de medida 
ele levava consigo” (Michaud, 2014, p. 75), para compreender essa di-
mensão cinemática da escuta portátil. O dispositivo de escuta portátil 
é uma máquina de cinema que trabalha os ouvidos e o ritmo, e não os 
olhos e o ritmo, esperando que o ouvinte preencha a “tela” panorâmica 
e virtual do mundo com a captação visual de sua vida, que se integra à 
rota do ritmo, sua chave-mestra.

É claro que o efeito cinemático causado pelos dispositivos portáteis se 
deve também ao impacto retroativo dos momentos musicais dos filmes 
de cinema sobre a experiência de escuta. Sentimo-nos parte de um filme 
também porque lembramos desses momentos – retemos na memória as 
sensações que as narrativas associaram àqueles temas, àquele determi-
nado recurso musical ou canção. Ouvir a trilha de Psicose (1960) nos 
põe medo, por exemplo, porque o filme nos condicionou a vinculá-la ao 
pânico da personagem, mais do que porque a combinação de notas sim-
plesmente contém um “horror absoluto” que transcende contextos. Da 
mesma maneira, outras imagens cotidianas como essa, super-presentes, 
nos moldam por uma pedagogia da associação a todo instante: na tv, 
nos jornais, na publicidade, na arquitetura. Umas imagens “explicam” 
as outras – e, por extensão, ilustram conceitos (Flusser, s.d.) – envergan-
do a imaginação enquanto as diferentes entidades expressivas se con-
tagiam mutuamente (e uma das características da pós-modernidade é 
mesmo esse empréstimo constante entre os meios, a ausência de espécies 
isoladas e a multiplicação de imagens híbridas, inexatas, que perten-
cem aos entre-lugares artísticos do “campo ampliado” – Krauss, 2002; 
Machado, 2008).5

Entretanto, ainda que o momento musical propiciado pelos dispositi-
vos de escuta portátil seja condicionado pela história do cinema sonoro, 

conectado por fios a suas mãos e pés, com o objetivo de registrar os movimentos de 
seu corpo na medida em que acontecem. Visualmente, o aparato não deixa de lem-
brar os headphones contemporâneos.

5 Termo proposto e consolidado por Rosalind Krauss para se referir à expansão de 
cada arte para o território das outras no fim do século xx, em tentativa de se contra-
por à afirmação modernista das especificidades e da pureza de cada disciplina, meio 
e suporte artísticos no início desse mesmo século.
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ele não é menos “real”, não tem efeitos práticos menos consideráveis, e 
não podemos tampouco limitá-lo a esse rastro. Impõe-se, pelo contrário, 
analisar a trama de relações que compõem esses momentos musicais in-
cluindo tal sujeição-associação regressiva, mas sem dar a ela total prima-
zia (Herzog, 2010), até para descobrir colateralidades sentimentais. Em 
vez de tentar destrinchar em que sentido cada filigrana da experiência 
com os dispositivos de escuta portátil é definido por uma raiz de fundo 
poético referente a determinado filme, cena ou gênero de cinema, seria 
melhor fazer como Deleuze (2018a, 2018b) e propor um inventário de 
imagens transmidiáticas, variado e variegado, que dê conta de explicar o 
funcionamento tanto do momento musical que ocorre na tela quanto do 
momento musical que ocorre durante a experiência de escuta mediada 
por dispositivos portáteis, além de muitos outros momentos musicais e 
momentos visuais ainda não-mapeados, não-articulados e até mesmo 
não-experienciados.

Imagem-suspensão e imagem-fabulação

Se Deleuze (2018a) abre uma fenda para o terreno dessas outras imagens 
potenciais, se nos convida à bifurcação, poderíamos tentar cunhar aqui 
nossa própria terminologia para entender as imagens singulares da expe-
riência que analisamos. Falaríamos, por exemplo, de uma “imagem-sus-
pensão” e de uma “imagem-fabulação” para tentar descrever os abalos 
perceptivos irradiados pelo dispositivo de escuta portátil. Essas seriam 
tentativas de síntese para uma experiência estética universal (no sentido 
de “pertencente a todos os meios” ou “midiaticamente traduzível”), mas 
que, no caso da escuta portátil, se encarnaria como experiência audio-
visual, a partir dos ordenamentos, enquadramentos e seleções que esses 
dispositivos oferecem ao esquema sensório-motor. Dividimos então essa 
experiência em duas fases, que a seguir tentaremos pormenorizar como 
faríamos em uma enciclopédia ou dicionário de conceitos fictício: a fase 
de suspensão, da concentração panorâmica e contemplação do imenso, e 
a fase de fabulação, do foco escrupuloso e desdobramento exploratórios 
dos meandros.
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Dizemos “suspensão” aqui no sentido da suspensão da respiração que 
resulta de uma pacificação do universo. Como quando vemos algo tão 
belo que soltamos um suspiro. Então o mundo inteiro se detém. O Ser 
se revela como serenidade, maneira de deixar que as coisas aconteçam 
(Heidegger, 2010) ou maneira de pôr as coisas em repouso, de reunir 
o repouso em torno de si (Bachelard, 2018). Suspendemos o mundo 
quando “o olho já não espreita, o olho já não é um parafuso da máqui-
na animal” (Bachelard, 1989, p. 213), não tem fome e nem comanda 
nenhuma aceleração, oscilação ou difusão. É quando não olhamos para 
um objeto específico que está no mundo, destacando-o dele, mas para o 
mundo como um todo através de seus objetos. E, ainda que nosso espíri-
to tenha endurecido, esse mundo parece inerte e mole, amortecido. Nes-
ses estados limítrofes de desinteresse, ocorre uma “destemporalização” 
do mundo, pois que ele se estabelece em um estrato perceptivo que fica 
“ontologicamente abaixo do ser e acima do nada” (Bachelard, 2018, p. 
105). A realidade está ali, mas, ao mesmo tempo, não está. Ela se afasta 
de nós para se instanciar em um espaço de semelfactividade.

Em uma situação de insularidade passional como essa, somos levados 
por um “súbito aparecimento” que “desvia a nossa atenção das rotinas 
diárias em que estamos envolvidos e, de fato, por um momento, nos 
separa delas” (Gumbrecht, 2010, p. 132). Em função disso, dessa sepa-
ração, o mundo pode ser desvelado e apreciado como o que é (Maffesoli, 
2003; Heidegger, 2010), a despeito de nossas dúvidas e preocupações, 
projeções de futuro, angústias probabilísticas e calos morais encalacra-
dos em forma de ressentimento nos dutos da subjetividade. Estamos 
“fora do mundo próximo” e “diante de um mundo que traz o signo do 
infinito”, e por isso “sentimo-nos promovidos à dignidade do ser que 
admira” (Bachelard, 1989, p. 189-190). Na metafísica de Schopenhauer 
(2001), esse é o momento em que nosso Eu recua do mundo, em que a 
Vontade hesita, e, despojando-se de qualquer esforço (conatus), “para” 
a maquinaria do tempo, isto é, a sacia e aquieta. O ciclo biológico do 
querer é interrompido pelo arrebatamento estético.

Mas como os dispositivos de escuta portátil provocam esse efeito, 
como produzem imagens-suspensão? Bem, se eles implicam o corpo em 
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um estado de cinema assubjetivo, então permitem ao mesmo tempo fa-
zer da música objeto contemplável, fixo em uma forma (a forma desse 
cinema) e fazer da realidade uma paisagem (como a de um filme que se 
desenrola). Diante do mundo que ressoa, que se expressa musicalmente, 
portanto, tornamo-nos ora espectadores, ora expectadores. Elasticiza-
mos o universo na medida em que alternamos entre assisti-lo passar, 
testemunhá-lo de fora, e entrar na imagem caleidoscópica que ele engen-
dra. Blanchot (apud Deleuze, 2018b) coloca que esse processo de inte-
riorizar o exterior e exteriorizar o interior nos despoja de nós mesmos. 
A experiência nos desmancha e nos decalca na duração. “É nesse sentido 
que é interrupção, suspensão do tempo” e “podemos mesmo dizer que 
expressa [...] uma espécie de eternidade” (Maffesoli, 2003, p. 61-62).

Assim agem também os filmes do neorrealismo italiano, por exemplo: 
ao romperem com as expectativas do espectador, levam à percepção de 
uma realidade que não estava ali, transformando-a em mais-que-reali-
dade, desfazendo circuitos noéticos pré-formados e causando um estra-
nhamento. Esse estranhamento é uma “suspensão” nos termos que aqui 
empregamos. “A imagem cinematográfica, a partir do momento em que 
assume sua aberração de movimento, opera uma suspensão de mundo” 
(Deleuze, 2018b, p. 245). Assim Dorsky (2003) define a experiência de 
assistir pela primeira vez Viagem à Itália (1954), de Rossellini, como um 
desarme, uma fragilização – tornar-se voluntariamente vulnerável –, e 
Bazin (2018) faz referência à maneira como o neorrealismo se especializa 
em paralisar o tempo para buscar memórias (seja as do personagem ou 
as de Deus) entre as gotas de passado. O cinema da imagem-tempo só 
pode ir e voltar, manobrando a duração como matéria artesanal dessa 
forma, porque o presente do filme foi colocado de lado, nessa zona de 
vice-dicção do Ser.

Ao mesmo tempo, a noção de imagem-suspensão não basta para 
descrever a experiência com os dispositivos de escuta portátil, e nem a 
experiência da música simplesmente, porque há uma “complexidade se-
mântica” (Gumbrecht, 2010, p. 138) na música que não pode ser restrita 
à percepção dos sons pela consciência, mas envolve, obrigatoriamente, o 
desvendar de seus sentidos. Se a música popular geralmente tem letra, se 
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mistura à composição clássica um fazer poético e uma prosódia, é por ser 
devedora também desses sentidos furtivos e frouxos. As letras de música 
servem muito mais a um esforço de fabulação a que os sons fazem fundo 
que a essa suspensão do mundo propriamente dita. É claro que a parte 
linguística não está separada de tal experiência de suspensão, e é claro 
que ela se engata ao composto imaginativo da música e é só uma das 
ficções possíveis em meio à caosmose de sons, mas é evidente que a sua 
existência indica uma maior diversidade de modos de escuta conexos. 
Ainda que o sentido das palavras seja secundário ao das “fantasmagorias 
imagéticas” da Stimmung musical (Gumbrecht, 2014),6 elas evocam uma 
outra experiência estética, de fabulação, destrinchamento e dilatação 
semântica. Nesse caso, seria melhor compreender a música segundo os 
parâmetros de Didier Guige (2011), como um composto de sonoridades 
e sentidos, tomando esses blocos de sons, imagens e presenças como as 
células compositivas fundamentais.

Dizemos “fabulação” aqui no sentido daquilo que Deleuze (2018b, 
p. 398) primeiro propõe para descrever os personagens de Welles, que, 
segundo ele, possuiriam uma “vontade de potência através da qual o 
mundo se torna fábula”. Antes, Bergson (2005) já havia dado à palavra 
significado parecido, empregando-a para se referir a uma prática teogô-
nica, um tipo de produção de mitos instintiva, que aflora de experiências 
afetivas que estão no limite da razão e afrontam nossas coordenadas psí-
quicas (em resposta a um trauma, por exemplo). Mais tarde, o próprio 
Deleuze, junto com Guattari (2010), fará dessa noção um uso político 
– tornando-a o desequilíbrio reinventivo que permeia os agenciamen-
tos minoritários –, mas não é bem essa a acepção que nos interessa 
aqui. Queremos dizer apenas, com “fabulação”, algo mais próximo ao 
que nos diz Bergson ou mesmo o Deleuze de Cinema 1: imagem-tempo 
(2018b), entendendo também como experiência limítrofe, mitologizan-
te, a experiência espectatorial, isto é, entendendo que a experiência de 

6 Para Gumbrecht, Stimmung, termo alemão de difícil tradução (geralmente entendi-
do como “ambiência”, “clima”, “atmosfera” ou “afinação), é o “mundo estético” 
que cada obra de arte expressa na associação que produz com suas circunstâncias 
produtivas e símbolos arquetípicos.
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escuta cinemática é capaz de, sob determinadas circunstâncias, se sobre-
por à linguagem e fazer-nos modelar representações criativas, extraindo 
do mundo algo novo, extraindo dele a diferença.

Importa-nos, nesse caso, aprender a ver, aprender a fabular, porque 
a fabulação pode levar aos espaços do “jamais visto”, do inédito, ainda 
que desdobrando-os apenas na imaginação. Nossa “fabulação” se apro-
ximaria, assim, do “devaneio” pelo qual Bachelard (1989; 2018) tanto 
preza em suas especulações. Fabular, como devanear, é aceitar o convite 
de uma imagem que sonha e com isso sonhar por dentro da imagem. 
Aqui, a “doutrina do imaginário é obrigatoriamente a filosofia do ex-
cessivo. Toda imagem tem um destino de engrandecimento” (Bachelard, 
1989, p. 214). Quer dizer, a fabulação diz respeito ao fato de possuirmos 
uma super-imaginação, a qual, vez por outra, desemboca em uma frequ-
ência de pensamento que continua hipoteticamente o processo da vida. 
Então nos perdemos no estilo de uma intensidade concentrada, em nossa 
própria capacidade de “imaginar operações mentais e intelectuais que a 
mente humana não é capaz de realizar. Em outras palavras: faz parte do 
conteúdo do nosso mundo-da-vida imaginar – e desejar – capacidades 
que estão além do mundo-da-vida” (Gumbrecht, 2010, p. 152).

Os dispositivos portáteis motivam as imagens-fabulação muito por 
conta de sua capacidade de remitir a música como atividade partici-
pativa. A escuta deixa de ser meramente passiva para ser uma verda-
deira produção consciente de sensações. Os dispositivos portáteis são 
“players” musicais porque, com eles, ouvir é brincar, é colocar-se na 
escuta como se colocaria em um jogo de tabuleiro: pode-se escolher a 
playlist de acordo com o contexto (hora do dia, local, rota, velocidade, 
condição emocional). O jogo aqui está no fato de que o dispositivo 
abre um esquema de articulações e deliberações com a música, gatilhos 
costurados e encapsulados por um sistema circulatório – quase como 
uma sequência não-linear de interruptores. A depender das escolhas do 
ouvinte-jogador, os produtos-sensações serão uns ou outros, como os 
infinitos finais alternativos de uma partida de xadrez. Cada nova es-
colha do corpo que ouve representará assim uma nova engrenagem do 
jogo, novos conjuntos de permutações. Essa participação “agradável e 
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lúdica” na música “trai a verdade das imagens a fim de submetê-las a 
uma filosofia maleável”, mas, ao mesmo tempo, “dá sentido à imagem, 
e a imagem, sentido à música” (Morin, 2014, p. 212). A escuta faz, com 
isso, da observação regular um cinema fabulatório, não meramente con-
templável, mas instavelmente equilibrado sobre os acordos do sentido.

A imagem-fabulação é uma miniaturização do mundo, que então po-
derá ser operado e modificado pelo ouvinte, em sua imaginação, como 
se ele estivesse diante de uma maquete. A fabulação forja no mundo pos-
sibilidades, insere em seu horizonte “ninhos de solidão onde [o ouvinte] 
sonha viver” (Bachelard, 1989, p. 178-179, adaptado). O mundo muda 
de grandeza constantemente, é ampliado e diminuído, expelido e absor-
vido, conforme se fabula. O passado e o futuro do ouvinte se misturam 
com o passado e o futuro do mundo. Nenhuma de suas suposições colide 
com a outra, nenhuma conjectura se contradiz. Ele desenvolve longos 
debates com interlocutores invisíveis (Bull, 2012). As vidas dos desco-
nhecidos que caminham à rua se revelam, paulatinamente, como roman-
ces barrocos (Bull, 2012). “Um mundo se forma no nosso devaneio, um 
mundo que é o nosso” (Bachelard, 2018, p. 8). Eis o transparecer da 
imagem-fabulação, eis o truque que ela empreende – comungamos de 
uma alegria com o mundo porque transformamos o mundo em promes-
sa, apesar de ele continuar o mesmo.

Presente e futuro das imagens da escuta portátil

O cinema catalisado pelos dispositivos de escuta se destaca em relação 
ao cinema convencional porque, apesar de o cinema convencional tra-
balhar com momentos musicais, como já vimos, a maioria desses mo-
mentos serve a imagens-suspensão, enquanto os dispositivos de escuta 
alternam entre suspensões e fabulações, e as recombinam, intervalam, 
justapõem. É preciso dizer, no entanto, que alguns filmes também usam 
a música para nos levar a fabular, fazendo de seus temas cíclicos o cerne 
de um quebra-cabeça estético que se instiga a desvendar. Isso é mais ní-
tido quando a trilha sonora ganha destaque frente o restante da obra: é 
o caso de alguns filmes trilhados pelos compositores da tradição italiana 
(Morricone, Nino Rota, Trovajoli, Piccioni, Umiliami). Neles, a música é 
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instrumento do roteiro e parece desnudar a cenografia, a situação teatral, 
do filme. Da mesma maneira, quando Deleuze (2018a, p. 277) afirma 
que, em Fitzcarraldo (Werner Herzog, 1982), “a floresta virgem inteira 
se torna o templo da ópera de Verdi”, é porque ele está fabulando com 
o filme (e a maioria dos críticos tem fascínio pela fabulação musical, 
porque tem fascínio por seus próprios pensamentos). Por outro lado, 
toda uma mobilização recente do cinema atropela a imagem-fabulação 
em nome de imagens-suspensão cada vez mais amplas e profundas. O 
sistema de som surround é o grande exemplo tecnológico dessa ten-
dência – permite à música mergulhar quem assiste na cena suspensa do 
filme, quebra a estabilidade ontológica, “nos faz vibrar no diapasão das 
catástrofes” (Weissberg, 1994, p. 123).

Mas então centraremos a separação entre imagem-suspensão e ima-
gem-fabulação no par “transparência x opacidade”? Ou em uma dis-
tinção arbitrária entre cinema de autor e cinema comercial ou de en-
tretenimento? É claro que não. Até porque não visamos produzir uma 
esquemática, um manual de identificação e tipificação de imagens, mas o 
rascunho de um mapa a partir do qual se poderia tatear as ramificações 
do uso da música no cinema e da música para fazer cinema.

Alguns dos cineastas que levaram a imagem-suspensão aos píncaros 
da sua virtude, por exemplo, são “auteurs” de primeira linha: Yasujiro 
Ozu, Manoel de Oliveira, Terrence Malick. E, na verdade, a música que 
suspende a imagem é muito usada em boa parte do audiovisual, mas 
torna-se recurso central não nos filmes de entretenimento, mas nos filmes 
transcendentais e nos do chamado cinema de fluxo. Ao mesmo tempo, 
muitas das músicas que fazem penetrar no filme a imagem-fabulação 
servem a pretextos meramente funcionais e associadas a filmes de gê-
nero (policial, sci-fi, terror, faroeste), como nos de Sergio Leone, Dario 
Argento e George Lucas. Não há regra estrita para identificar um tipo 
ou outro de imagem, nesse caso, senão utilizando como guia a própria 
experiência subjetiva de se assistir ao filme.

Podemos apenas dizer que determinados filmes e determinadas mú-
sicas facilitam a produção dessas imagens. Por exemplo: a imagem-
suspensão aparece, em geral, na música que busca estirar a partícula da 
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voz ao perene e ao incomensurável. Pois, no instante mesmo da partida, 
da ignição ao infinito, o ouvinte pode focar o mundo que se distancia e 
praticamente esquecer o som, ser totalmente embebido por ele. É o que 
acontece nos trabalhos de música ambient de Brian Eno e do Tangerine 
Dream (ou, mais recentemente, nos de Alessandro Cortini) – sem as 
imagens-suspensão, essa categoria de música eletrônica praticamente 
não existiria, aliás, dado que depende de uma “capacidade [...] de se 
dissolver na atmosfera sonora”, de “ocultar-se por trás de outros sons 
e permanecer indistinta, como a voz da natureza, cheia de misteriosas 
alusões” (Tarkovski, 2010, p. 196). As imagens-suspensão estão pre-
sentes também em músicas populares e acústicas como as de Milton 
Nascimento e Fleet Foxes, que, como aquelas, parecem se estender à 
eternidade. Em contrapartida, a imagem-fabulação que se expressa por 
meio da música aparece tipicamente nos discos de cantores-compositores 
como Leonard Cohen e Randy Newman, que buscam reativar o que há 
no som de Poético (de irônico e analógico), ou então em gravações que 
convidam o ouvinte a um calor fértil, dentro do qual ele pode livremente 
delirar, como as do Penguin Cafe Orchestra ou do Panda Bear. Em seu 
pior, a imagem-fabulação deságua em redução da música à figuração de 
significações da língua, a uma enxurrada de “compreensões” alegóricas; 
em seu melhor, instaura a dúvida, um estado de polivalência prazeroso, 
em que tanto crenças quanto ingenuidades se refinam (Flusser, 2019).

Uma boa forma de entender como as imagens-suspensão e imagens-
-fabulação se encaixam e repercutem umas nas outras (e como o visual 
pode extrair do auditivo essas imagens, e vice-versa) é assistindo a clipes 
de música. Os diretores de videoclipes se fiam em múltiplas mídias e ree-
laboram a montagem justamente para dar consistência ao entrelaçamen-
to delas (Bolter; Grusin, 2000), isto é, buscando os efeitos específicos 
desse entrelaçamento. Com isso, criam uma “liberdade horizontal”, em 
que “cadeias paralelas de imagens e de sons” expressam “uma vigorosa 
solidariedade perceptiva” (Chion, 2011, p. 36). O videoclipe faz coalha-
rem e boiarem, até com certa naturalidade, as suspensões e fabulações 
que uma música e uma imagem podem congregar entre si. É por isso que 
ele não é um meio esteticamente neutro: faz mais alianças com aquelas 
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matérias auditivas e visuais que melhor encontram pontos de sincroni-
zação umas com as outras, que melhor escapam à independência das 
bandas para se definirem pela própria mestiçagem.

A invenção do rock, digamos, está atrelada à invenção do videoclipe, 
porque é o elemento fílmico que autoriza o rock à manifestação de uma 
identidade visual precisa (a estética da intensidade, do vigor e da joviali-
dade), fato crucial para que ele se expanda como estilo de vida – isso sem 
falar no quanto a correlação técnica entre o rock e o clipe é favorecida 
pela gravação em fita magnética de rolo, que compatibiliza o som com 
os filmes de 35mm (Kittler, 2015). É também por essa necessidade de 
lapidar uma identidade visual que as capas dos discos passam a ser, com 
o rock, espaço de proposição estética (e não à toa os Beatles são pionei-
ros na elaboração tanto de videoclipes quanto de capas conceitualmente 
carregadas). De maneira parecida, o clipe é, desde os anos 2000 – faixa 
histórica da ascensão do iPod, dispositivo de escuta arquetípico, vale 
dizer –, um dos aparatos principais na construção dos mundos estéticos, 
dos Stimmung, que envolvem a composição de um som, e que, antes do 
clipe e das capas, não passavam de nebulosas referências notacionais. O 
hip-hop, por exemplo, assume feições de movimento cultural e geracio-
nal porque se apropria desses apêndices estéticos para conformar não 
só a história da música, mas da língua, da moda e dos costumes. Com 
a diferença de que, em vários níveis, o hip-hop já passou a mimetizar 
formalmente as mídias pelas quais se dispersou (Bolter; Grusin, 2000), 
coisa que o rock fez muito mais timidamente.

Aliás, a música pop atual como um todo está altamente vinculada ao 
videoclipe, pois altamente vinculada ao YouTube e seu regime de captura 
da atenção. Quase não existem artistas que não façam clipes (ou pelo 
menos que não entendam o clipe como ferramenta esteticamente útil) 
de forma a demonstrar a um possível ouvinte como sua música evocaria 
imagens-suspensão e imagens-fabulação. A ideia aqui é convencer esse 
ouvinte hipotético a escutar outras músicas, a eventualmente comprar 
um disco ou um ingresso de show, não apenas em função da qualidade 
do som, mas porque o clipe dá os indícios de que tipo de experiência 
cinematográfica aquela música pode provocar. Talvez por isso, hoje, es-
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tejam surgindo, nos estudos de mídia e cinema, pesquisas especializadas 
na análise de videoclipes, como os de Steven Shaviro (2010). Porque 
“talvez os clipes, até na sua ruptura com as tentativas oníricas,” possam 
provocar “‘novas associações’ [...], esboçando os novos circuitos cere-
brais de um cinema do futuro” (Deleuze, 1992, p. 103). 

Os dispositivos de escuta móvel têm figuração importante – são, real-
mente, os protagonistas não-humanos – porque ao que parece, as músi-
cas passaram a ser compostas e divulgadas tendo em mente o efeito que 
causarão em um ouvinte móvel, já que essa é a condição de escuta mais 
comum no contemporâneo. Suponhamos, então, que videoclipes teriam 
se tornado tão maciçamente populares porque a música estaria sendo 
pensada, na maior parte das vezes, como gérmen de um efeito cinemato-
gráfico, de um efeito de suspensão ou de fabulação. Nesse caso, os ouvin-
tes estariam escutando a essas músicas exatamente como os centros de 
indeterminação de um cinema assubjetivo – esse “cinema do futuro” de 
que nos fala Deleuze –, e usando os videoclipes como tubo de ensaio para 
essa experiência. Ouvir por um dispositivo de escuta portátil dá a ideia 
de que se faz parte de um videoclipe, vivenciando “a escuta como dra-
matização das forças de que o som é portador”, como revelação de uma 
“potência molecularizada na matéria sonora pela ‘ópera maquínica’” 
(Obici, 2008, p. 90). Pequena cosmogonia, cinema de bolso: os sons do 
mundo são removidos pela máquina, os sons exteriores já não existem, 
mas são substituídos pelos eflúvios musicais, que tomam o visual com a 
sua ressonância, com seu ritmo, com sua magia. Então,

o processo material horizontal que opera por ultrapassamento da moldura, o 
universal teatro como continuidade das artes, tende rumo a uma outra unidade, 
privada, espiritual e vertical, unidade de vértice. [...] Talvez esse vértice seja a 
música, e o teatro que a ele tendia revela-se ópera, levando consigo todas as artes 
rumo a essa unidade superior (Deleuze, 1991, p. 194).
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A escuta visual e a produção sonora 
em tempo real em performances 
audiovisuais
Marina Mapurunga1

RESUMO: Neste texto, abordo o termo escuta visual para refletirmos sobre a produção 
sonora em tempo real em performances audiovisuais. A escuta visual está relacionada 
à imagem sonora que é formada em nossa mente ao visualizarmos um objeto, uma 
pessoa, uma imagem abstrata ou qualquer outra coisa. Discuto aqui a relação entre 
a escuta visual e a produção sonora aberta (em tempo real) em performances audio-
visuais. Abordo conceitos de Schaeffer (1993), Chion (2012), Iazzetta (2016), Caesar 
(2012), Rice (2015) e Douglas (1999) relacionados a modos, qualidades e tipos de 
escuta e a ideia de imagem visual e sonora.

PALAVRAS-CHAVE: Escuta visual. Produção sonora em tempo real. Performance audio-
visual.

ABSTRACT: In this paper, I approach the term visual listening to reflect on the real time 
audiovisual performances’s sound production. Visual listening relates to the sound im-
age that is formed in our mind when viewing an object, a person, an abstract image or 
anything else. I discuss here the relationship between visual listening and open sound 
production (in real time) in audiovisual performances. I approach concepts related to 
modes, qualities and types of listening and the idea of visual and sound image accord-
ing to Schaeffer (1993), Chion (2012), Iazzetta (2016), Caesar (2012), Rice (2015) and 
Douglas (1999).

KEY-WORDS: Visual listening. Real time sound production. Audiovisual performance.

Nos primeiros cinemas, o som era reproduzido ao vivo no próprio 
espaço onde era realizada a exibição do filme, seja por uma escuta 

direta (onde a fonte sonora era visualizada)2 ou por uma escuta acusmá-
tica (quando a fonte sonora era escondida do público, por exemplo: com 
os sonoplastas, músicos ou locutores atrás da tela de cinema).3

1 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (ufrb) e Universidade de São Paulo 
(usp).

2 A escuta direta é a “situação ‘natural’ onde as fontes sonoras são apresentadas e vi-
síveis” (Chion, 1983, p. 18).

3 O termo acusmático foi utilizado por Pierre Schaeffer e pelo escritor Jérôme Peignot 

Recebido em 8 de abril de 2020, aprovado em 12 de junho de 2020.
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Arlindo Machado (1997, p. 158) apresenta várias práticas sonoras 
em tempo real no cinema “mudo”4 com o uso de partituras musicais que 
acompanhavam os rolos de filmes, de dispositivos de sonoplastia mon-
tados na sala de exibição, de fotoplayers (pianos que produziam não só 
música, mas também efeitos sonoros), de dublagem das vozes dos atores 
por locutores que ficavam atrás da tela. Carlos Eduardo Pereira (2014) 
comenta que no Brasil, em 1908, quando apareceram os filmes cantantes 
ou “falantes”, os cantores se posicionavam “atrás da tela, cantando e 
dublando a si mesmos, às vezes com auxílio de tubos e funis, que leva-
vam o som até os espectadores” (Pereira, 2014, p. 18).

Além dessa diversidade de procedimentos para a produção sonora 
em tempo real, também havia uma intenção sonora na própria tela, 
em imagens visuais que remetiam a imagens sonoras. Por exemplo, na 
associação de objetos aos sons, em A greve (1924), o diretor Serguei 
Eisenstein insere alternadamente planos fechados de uma sirene. Era 
possível “ouvir” o som da sirene mesmo não havendo fisicamente seu 
som no ambiente de exibição. Michel Chion (1994, p. 26) comenta que 
esse era um dos métodos que o cinema mudo desenvolveu para exprimir 
os sons, mostrando em plano fechado a imagem visual de sua fonte (sino, 
animal, instrumento musical) como um insert que retornava periodica-
mente (Chion, 1994, p. 26). Logo, podemos perceber que já havia no 
cinema silencioso uma intenção de remeter imagens sonoras a partir de 
imagens visuais.

Poderíamos então considerar metaforicamente a existência de uma es-
cuta visual do espectador, que pode ser acionada por associações visuais. 
Os filmes “silenciosos” do diretor estadunidense Stan Brakhage (1933-
2003) e alguns trabalhos relacionados à música visual (sem a música 

para designar uma experiência hoje muito corrente, que consiste em ouvir o rádio, 
o disco, o telefone, entre outros em que a causa dos sons é invisível. Uma situação 
acusmática nos leva a “entender os sons sem a visão de suas causas” (Chion, 2012, 
p. 63).

4 O autor propõe a utilização de “mudo” entre aspas exatamente pelos pré-cinemas 
não negligenciarem o som, utilizando-o de formas diferentes do cinema chamado 
“sonoro”. O próprio autor afirma que “raras vezes o cinema foi realmente ‘mudo’” 
(Machado, 1997, p. 158).
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propriamente dita) e à sinestesia, como as pinturas de Wassily Kandinsky 
(1866-1944), estão carregados destas associações.

Assim como a escuta visual ocorre na fruição da obra, ela também 
pode ocorrer em sua criação, por exemplo, quando um sound design 
associa um som à imagem projetada. Quando um artista de foley visua-
liza um barco ao mar na tela e tenta reproduzir, no estúdio de foley, seu 
som com uma gaveta de madeira sobre um grande recipiente com água. 
Ou quando um compositor ou um instrumentista opta por um glissando 
decrescente para sonorizar a queda de um personagem animado, como 
as diversas quedas de Wile E. Coyote perseguindo o Papa-Léguas.

Este artigo está voltado a uma produção sonora em tempo real, em 
obras audiovisuais, a qual chamo de produção sonora aberta, em que as 
etapas de produção, pós-produção e exibição se fundem. Na produção 
sonora aberta, os sons podem ser ensaiados e treinados anteriormente, 
mas é no momento da exibição do filme, na performance audiovisual 
(ou somente da performance sonora, quando a imagem visual já está 
montada) que eles (os sons) acontecem. Essa produção passa por acasos, 
imprevistos e improvisos, diferente de uma produção sonora fechada. 

Chamo de produção sonora fechada, a produção sonora convencio-
nal de obras cinematográficas/audiovisuais, em que temos, na etapa de 
filmagem (produção) do filme, a captação de som direto e, na etapa de 
pós-produção, a edição de som, a gravação de dublagem e ruídos de sala/
foley, a criação, gravação e edição da música e a mixagem. A produção 
sonora fechada passa por várias escutas e montagens antes da obra ser 
exibida. Nesse tipo de produção sonora, depois que o filme é finalizado, 
não há mais como modificar a criação sonora. O processo de criação 
sonora se encerra na finalização.

É importante frisar que em ambas produções sonoras, aberta e fecha-
da, o ouvinte/espectador participa ativamente, construindo e traduzindo 
a sua maneira o que percebe, relacionando o que vê e escuta “com a 
aventura intelectual singular que o torna semelhante a qualquer outro, à 
medida que essa aventura não se assemelha a nenhuma outra” (Rancière, 
2012, p. 20).
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Este texto está dividido em três partes. Na primeira parte, abordo 
o termo escuta. A escuta não é apenas o ato de ouvir um som, ela vai 
além disso. Há diversos tipos, atitudes e qualidades de escutas que não 
se opõem, mas se complementam no processo da produção sonora em 
tempo real. Na segunda parte deste texto, abordo especificamente a es-
cuta visual. Esta não se trata do ouvir coclear, mas está relacionada à 
imagem sonora que se forma em nossa mente quando vemos algo. Na 
terceira parte, “a escuta visual na produção sonora aberta (em tempo 
real) nas performances audiovisuais”, comento sobre tipos de perfor-
mances audiovisuais em que procuro aplicar a relação entre a escuta 
visual e a produção sonora aberta. Cito e descrevo alguns exemplos de 
performances para ilustrar esta relação. Apresento dois tipos de perfor-
mances audiovisuais a partir de suas produções sonora e visual: a vsr e a 
vdsr. As performances vsr são performances em que a produção visual 
e sonora ocorrem em tempo real. E as vdsr são performances mistas 
em que a produção visual já se encontra montada, em tempo diferido, 
enquanto que a produção sonora é realizada em tempo real. Não nos 
deteremos ao inverso desse tipo de performance, a vrsd, em que a pro-
dução visual ocorre em tempo real e a sonora em tempo diferido, pois 
este trabalho trata das produções sonoras em tempo real. Meu objetivo 
com este texto é levantar uma reflexão sobre algumas associações entre 
imagens visuais e sonoras a partir dessa escuta visual e como essa escuta 
pode operar uma produção sonora aberta(em tempo real) em perfor-
mances audiovisuais.

Escutas

No dicionário Michaelis (2019), a palavra “escuta”, como substantivo 
feminino, significa “1. Ato de escutar, de ouvir prestando atenção para 
identificar os sons ou compreender o sentido das palavras (como uma 
música, o pio dos pássaros, ligação telefônica, emissora de rádio etc.)”. 
No dicionário Priberam (2019), “escuta” como substantivo feminino 
é: “1. Ato de escutar. 2. Pessoa que escuta. 3. Lugar em que se escuta. 
4. [Antigo] Esculca. 5. Gravação de uma conversa, feita geralmente de 
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forma ilegal e sem o conhecimento dos intervenientes (ex.: escuta telefô-
nica).” Como verbo transitivo, “escutar” significa: “1. Prestar o ouvido 
a; dar ouvidos a, dar atenção a. 2. Tornar-se atento para ouvir. 3. Espiar. 
4. [Medicina] Auscultar.”. E como verbo intransitivo é “5. Pôr-se a ouvir. 
6. [Figurado] Deixar-se guiar por”.

Como visto nos dicionários, escutar e ouvir em alguns contextos se 
tornam sinônimos. Por outro lado, o termo escutar é visto também como 
uma ação para além de ouvir. Escutar exige uma atenção maior. Tom 
Rice comenta que “Ao contrário de ouvir, entende-se que a escuta envol-
ve uma canalização deliberada de atenção para um som” (Rice, 2015, p. 
99, tradução nossa).5

Pierre Schaeffer nos traz, em seu Traité des objets musicaux, quatro 
modos de escuta (escutar, ouvir, entender e compreender), em que escutar 
(écouter) “é ouvir, interessar-se por. Eu me dirijo ativamente a alguém ou 
a alguma coisa que me é descrita ou assinalada por um som” (Schaeffer, 
1966, p. 208, tradução nossa).6 Já ouvir (ouïr) “é perceber pelo ouvido. 
Ao contrário de escutar, que corresponde à atitude mais ativa, o que 
eu ouço é o que me é dado na percepção”.7 Entender (entendre) está 
relacionado a ter uma intenção, o que eu entendo, o que se manifesta, 
é função dessa intenção. E compreender (compreendre) tem uma dupla 
relação com escutar e entender, “Eu compreendo o que eu visava em 
minha escuta, graças ao que eu escolhi entender. Mas, reciprocamente, 
o que eu já compreendi dirige minha escuta, informa o que eu entendo” 
(Schaeffer, 1966, p. 208-209, tradução nossa).8/9

5 “Unlike hearing, then, listening is understood to involve a deliberate channeling of 
attention toward a sound.” 

6 “c’est prêter l’oreille, s’intéresser à. Je me dirige activement vers quelqu’un ou vers 
quelque chose qui m’est décrit ou signalé par un son.”

7 “c’est percevoir par l’oreille. Par opposition à écouter qui correspond à l’attitude la 
plus active, ce que j’ouïs, c’est ce qui m’est donné dans la perception.” 

8 “Je comprends ce que je visais dans mon écoute, grâce à ce que j’ai choisi d’entendre. 
Mais, réciproquement, ce que j’ai déjà compris dirige mon écoute, informe ce que 
j’entends.” 

9 Tanto em português quanto em francês, os vocábulos “ouvir” e “escutar” são inter-
cambiáveis, podem ser utilizados como sinônimos. Em francês, por exemplo, écou-
ter (escutar) também se aplica a entendre (entender), ouïr (ouvir) também significa 
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A escuta também circula em esferas não-audíveis. Pierre Schaeffer 
(1966, p. 212, tradução nossa) comenta que, em caso extremo, che-
ga-se a “esquecer essa passagem pelo ouvido. Escutar alguém se torna 
praticamente sinônimo de obedecer (‘Escuta teu pai!’) ou dar confiança 
(assim Pacuvius nos recomenda não escutar os astrólogos, mesmo se não 
podemos dispensar-nos de ouvi-los)”.10

O termo “escuta” carrega uma ampla variedade de modos, qualidades 
e tipos de atenções (Rice, 2015, p. 99). Michel Chion, em L’audio-vision 
(2012), apresenta três atitudes de escuta: causal, semântica e reduzida. 
Esta última, retirada do Traité des objets musicaux, é definida por Pierre 
Schaeffer como “a escuta que trata das qualidades e das formas especí-
ficas do som, independentemente da sua causa e do seu sentido; e que 
considera o som – verbal, instrumental, anedótico ou qualquer outro 
– como objeto de observação, em vez de o atravessar, visando através 
dele outra coisa” (Chion, 2012, p. 28, tradução nossa).11 A escuta causal 
consiste em servirmo-nos do som para nos informarmos sobre sua causa, 
seja ela visível ou não, enquanto a escuta semântica se refere a um código 
ou linguagem para interpretar uma mensagem (Chion, 2012, p. 25-28).

Susan Douglas (1999, p. 27) oferece uma taxonomia de tipos de es-
cuta, distinguindo uma audição passiva (passive hearing) de uma escuta 
ativa (active listening). “A escuta é ativa e geralmente percebemos quan-
do mudamos de modo” (Douglas, 1999, p. 27, tradução nossa),12 já a 
audição passiva (passive hearing), funciona como um processamento 

entendre (entender) e écouter (escutar) (Le Robert, 2017). Acontece o mesmo na tra-
dução destes vocábulos de uma língua para outra. Por exemplo, podemos traduzir 
entendre por escutar e ouvir. O que interessa a Schaeffer, ao utilizar estes vocábu-
los (écouter, entendre, ouïr e compreendre), é categorizar quatro formas de escuta. 

10 “oublier ce passage par l’ouïe. Écouter quelqu’un devient alors pratiquement sy-
nonyme d’obéir (‘Écoute ton père!’) ou d’accorder foi (ainsi Pacuvius nous recom-
mande-t-il de ne point écouter les astrologues, même si nous ne pouvons nous dis-
penser de les ouïr).”

11 “l’écoute qui se porte sur les qualités et les formes propres du son, indépendamment 
de as cause et de son sens; et qui prend le son – verbal, instrumental, anecdotique ou 
quelconque – comme objet d’observation, au lieu de le traverser en visant à travers 
lui autre chose.” 

12 “Listening is active, and we usually notice when we change modes.”
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automático, “raramente se entrelaça com o que o ‘eu’ está pensando ou 
fazendo; a escuta ativa quase sempre o faz. [...] Certamente, o processo 
de escuta não é o mesmo para todos nós” (Douglas, 1999, p. 27, tradu-
ção nossa).13 A autora também reforça a importância de historicizar o 
significado da escuta em diferentes épocas e esclarece modos de escuta 
no âmbito do rádio: informacional, dimensional e associativo. David 
Goodman (2010, p. 15-46) argumenta sobre uma escuta desconcentrada 
(distracted listening), em que uma pessoa ouve distraída, indiferente, 
desconcentrada ou inconsciente. E Ola Stockfelt (2004, p. 92-93) co-
menta que cada ouvinte tem um vasto repertório de modos de escuta 
e estes são necessários para funcionar com competência nas diversas 
situações de escuta no cotidiano.

Esses diversos tipos, modos, atitudes, qualidades de escutas não se 
opõem, mas se complementam no entendimento dos processos de escuta. 
Portanto, a partir das categorizações levantadas, pretendemos compre-
ender o lugar da escuta visual nas performances audiovisuais. 

A escuta visual

Em A imaginação simbólica (1993 [1964]), Gilbert Durand expõe que 
a consciência tem duas maneiras para representar o mundo, uma direta 
e outra indireta. Na direta, a própria coisa parece se apresentar ante o 
espírito, como na percepção ou na simples sensação (Durand, 1993, p. 
7). Na indireta,

[...] a coisa não pode apresentar-se em “carne e osso” à sensibilidade, como por 
exemplo na recordação da nossa infância, na imaginação das paisagens do pla-
neta Marte, na compreensão da dança dos electrões em torno do núcleo atómico 
ou na representação de um além da morte. Em todos estes casos de consciência 
indirecta, o objeto ausente é re-presentado na consciência por uma imagem, no 
sentido muito lato do termo (Durand, 1993, p. 7, grifos originais). 

O que ocorre no exemplo da sirene de A greve de Eisenstein poderia ser 
as duas maneiras de representação do mundo: o plano visual da sirene 

13 “[passive hearing] rarely becomes intertwined with what the ‘I’ is thinking or doing; 
active listening almost always does. […] Certainly the listening process is not the 
same for all of us.”



dossiê ›som e música no audiovisual‹

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 1, jan.–jun. 2020 · ppgm-ufrj

418

representando diretamente a imagem visual da sirene e, simultaneamen-
te, representando indiretamente a imagem sonora da mesma. 

Ao comentar altura e frequência, o neurocientista e músico Daniel J. 
Levitin (2010, p. 31) observa que o conceito de altura se refere à repre-
sentação mental que um organismo tem da frequência fundamental de 
um determinado som. As ondas sonoras não têm altura em si mesmas, 
mas podem ser medidas e para isso seria necessário um cérebro para 
transformá-las na qualidade de altura. Da mesma forma percebemos as 
cores. O primeiro a declarar que a luz não tem cor, que esta se manifesta 
dentro de nosso cérebro, foi Isaac Newton.

As ondas de luz são caracterizadas por diferentes frequências de oscilação e, no 
contato com a retina de um observador, desencadeiam uma série de fenômenos 
neuroquímicos cujo resultado final é uma imagem mental interna que chamamos 
de cor. A questão essencial, aqui, é que aquilo que percebemos como cor não é 
feito de cor (Levitin, 2010, p. 31).

O mesmo ocorre com o paladar, um alimento só tem sabor ao entrar em 
contato com a língua. Antes de levá-lo a boca, só há o potencial. Assim, 
as ondas sonoras, ao atingirem os tímpanos, desencadearão fenômenos 
mecânicos e neuroquímicos, cujo resultado será uma imagem mental 
interna (Levitin, 2010, p. 31).

Fernando Iazzetta (2016, p. 377) comenta que o termo imagem aca-
bou sendo associado predominantemente ao domínio do visual. Essa 
relação se fortaleceu por sua presença recorrente nas artes visuais e nos 
meios de comunicação de maneira inequívoca. Para o autor, “imagem 
é tudo aquilo que representa algo, por analogia ou semelhança, por 
figuração” (Iazzetta, 2016, p. 377). Assim, poderíamos relacioná-la à 
representação de outro campo que não fosse necessariamente o visual. 
Como exemplificado nos parágrafos anteriores, poderíamos relacionar a 
imagem a outros sentidos, como o paladar, o tato, o olfato e a audição. 
“Como acontece com aquilo que vemos, o que ouvimos é a impressão 
criada pelo nosso aparelho sensório-mental a partir de estímulos ex-
ternos” (Iazzetta, 2016, p. 377). Fernando Iazzetta (2016, p. 377-378) 
aponta que o som, assim como a luz, são geradores de imagem, da ima-
gem mental que é criada dentro de nós. Nessa mesma linha de pensa-
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mento, em relação ao termo imagem, Rodolfo Caesar (2012) propõe 
pensá-lo como imagem mental, que seria a “imagem primordial, como 
algo que produzimos mentalmente a partir de nosso aprendizado frente 
às transformações operadas a partir das primeiras mudanças nos para-
digmas tecnológicos.” (Caesar, 2012, p. 262). Assim, Rodolfo Caesar 
propõe que todo som gera imagem ou é imagem. 

A escuta visual implica no não ouvir coclear. Ao visualizar a sirene da 
Greve, de Eisenstein, estamos escutando-a mentalmente. A escuta visual 
trata de vermos a “coisa em si” e ouvi-la mentalmente. Mas cada um 
de nós carrega uma bagagem de escuta, de sons, de acordo com nossas 
relações com o mundo. Portanto, provavelmente eu e você escutaremos 
sons diferentes para uma determinada imagem visual, ou não. Há sons 
que eu posso escutar (quase) igual a você. O cinema já criou sua própria 
gramática, ou melhor, um banco de sons pré-definidos correspondentes 
a determinadas imagens visuais. Por exemplo, o som de uma porta de 
uma nave espacial se abrindo ou de um sabre de luz. Em sala de aula, ao 
pedir aos alunos que cantassem um som escuro, a maioria cantou sons 
graves. A autora Yara Caznok cita em seu livro Música: entre o audível 
e o visível (2008) algumas semelhanças nas relações de imagens visuais 
(como formas e cores) com imagens sonoras entre diferentes sujeitos. 

Minha escuta visual pode se aproximar da sua ao visualizar uma si-
rene, que me leva a escutar o som de uma sirene x e lhe leva a escutar o 
som de uma sirene x’. Mas ao ver uma imagem visual “abstrata”, como 
vários traços sobrepostos ou uma pintura de Paul Klee, posso escutar 
algo completamente diferente do que você escuta. Essa escuta visual me 
parece uma prática individualizada e solitária, às vezes privada e pessoal, 
se ela não for compartilhada a partir da oralidade ou a partir de uma 
produção sonora; por exemplo, de uma edição de som.

Posso expor minha escuta visual ao colocar, no filme que estou edi-
tando, o som que escutei em minha mente. Minha escuta visual pode ser, 
a partir da edição de som, lapidada, melhorada ou piorada, maquiada. 
Minha escuta visual também pode não se concretizar em minha edição 
de som. Por exemplo, para uma cena de trânsito, os sons que disponho 
para construí-la podem soar diferente do que eu imaginava. Ou seja, 
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nem sempre eu consigo expressar minha escuta visual se não tenho as 
ferramentas ou situações necessárias para comunicar o som referente a 
minha escuta visual.

Na produção sonora em tempo diferido, em uma montagem já aca-
bada, temos um tempo mais dilatado para traduzirmos nossa escuta 
visual. Podemos levar dias, semanas, meses ou até anos produzindo o 
som relativo a nossa escuta visual. Além disso, na produção do filme 
em tempo diferido, antes do filme ir para a exibição, há várias camadas 
de escuta, tanto por parte da própria equipe de som, quanto da direção 
e produção. O filme pode ser revisto diversas vezes, um efeito sonoro 
pode ser pensado plano a plano dentro da timeline14 e uma cena pode ser 
testada com músicas, ruídos, ambientes e vozes diferentes. Mas em uma 
produção sonora aberta, em tempo real, como isso ocorreria?

As práticas sonoras/visuais em tempo real, por serem realizadas ao 
vivo, se aproximam da performance e impedem que tais obras audiovi-
suais se tornem objetos fechados, acabados, que circulam pelas redes, 
pelo circuito das salas de cinema, pelos nossos hds de filmes. As práticas 
em tempo real tornam o cinema um evento (Balsom, 2016), um encontro 
entre quem faz e quem assiste, elas constituem uma performance audio-
visual. As produções sonoras em tempo real são efêmeras, acontecem 
ali naquele momento e não se repetem novamente. Elas podem ser re-
apresentadas, mas não serão iguais, não serão as mesmas.

A escuta visual na produção sonora aberta (em tempo real) nas 
performances audiovisuais

Na segunda metade do século xx, no período do pós-guerra, outros 
cinemas, que remetem a práticas dos primeiros cinemas, vão surgindo 
paralelamente a novos pensamentos musicais. As fronteiras entre as ar-
tes vão se esfacelando. Por volta das décadas de 1960 e 1970, começam 
a surgir obras que cruzam todos os meios de expressão artística, mas 
que não se prendem a eles, podendo ser chamadas de obras cross-media 

14 “Linha do tempo” de um software de edição de vídeo/som, onde se trabalha os cortes 
dos planos visuais e sonoros de um filme.
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(Machado, 2008, p. 67). O crítico Gene Youngblood foi um dos pre-
cursores a evidenciar essas mudanças em seu livro Expanded Cinema, 
publicado em 1970, onde cita várias obras cinematográficas, principal-
mente no âmbito experimental underground – como obras de Michael 
Snow, Jordan Belson, Charles Csuri e John Whitney. Esse cinema expe-
rimental “retorna” à anarquia inicial do primeiro cinema em relação às 
experimentações, quando o modelo industrial único do cinema ainda 
não havia sido cristalizado (Machado, 2008, p. 68).

O cinema expandido, para André Parente (2009, p. 41),“caracteriza-
-se por duas vertentes: as instalações que reinventam a sala de cinema em 
outros espaços e as instalações que radicalizam processos de hibridiza-
ção entre diferentes mídias”. Um dos exemplos apresentados por Parente 
(2009, p. 41-42) para esse cinema expandido é o Sensorama (Morton 
Heilig, 1955): tratava-se de uma cabine onde o espectador sentava, “diri-
gia” sua moto com uma visão panorâmica e estereoscópica, ouvia o som 
estereofônico, sentia cheiros e vibrações na cadeira. Outro exemplo é o 
Moving movie (Michael Naimark, 1977), em que um filme era projetado 
em uma tela de 360º, o projetor girava em torno de um tripé e se manti-
nha na mesma velocidade de movimento da câmera, dando a impressão 
de que ele iluminava um extracampo virtual.

Na coletânea de textos Expanded Cinema: Art, Performance, Film, 
vários pesquisadores e artistas discutem o que é o cinema expandido. 
No texto que abre o livro, Alan Leonard Rees (2011, p. 12) comenta 
que esse termo é “elástico” para muitas classificações de filmes e eventos 
com projeções, e aponta que notoriamente é difícil defini-lo. O termo 
“performance audiovisual” também tem sido utilizado para abordar es-
tes outros cinemas, não hegemônicos que escapam e variam a “forma 
cinema”. André Parente trata a “forma cinema” como o cinema conven-
cional, “a forma particular de cinema que se tornou hegemônica” (Pa-
rente, 2009, p. 24). Segundo André Parente (2014, p. 103-105), a forma 
cinema articula três dimensões (arquitetura da sala – herdada do teatro 
italiano; a tecnologia de captação/projeção da imagem e a linguagem 
cinematográfica que organiza as relações temporais e espaciais para o 
entendimento da história contada pelo filme) em seu dispositivo, que se 
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voltam para realizar um espetáculo que ilude o espectador ao colocá-lo 
diante de fatos e acontecimentos representados.

Este fato é tão comum, que às vezes desejamos ir ao cinema não para ver este ou 
aquele filme em particular, mas para nos entregarmos a esta situação na qual, 
durante duas horas, esquecemos nossa vida lá fora. Trata-se de um modelo de re-
presentação: “forma narrativa-representativa-industrial” (n.r.i., termo cunhado 
por Claudine Eizykman), “modelo-representativo-institucional” (m.r.i., termo 
empregado por Noël Burch), “estética da transparência” (termo utilizado por 
Ismail Xavier) (Parente, 2014, p. 105).

Outro cinema que podemos incluir dentro da grande variedade de per-
formances audiovisuais e de cinema expandido é o live cinema (cinema 
ao vivo). Esse cinema, realizado ao vivo, é múltiplo, não se constitui 
por uma única forma. As imagens visuais em movimento podem ser 
filmadas e transmitidas no momento da performance, como em EILE 
(Yroyto, 2008-)15 em que Yroyto prepara objetos em uma mesa e, com 
uma câmera apontada para eles, constrói o vídeo ao vivo. As imagens 
visuais também podem ser filmadas anteriormente para serem editadas 
e projetadas em tempo real, como em Storm (luiz duVa, 2009-)16 em 
que luiz duVa utiliza pequenos arquivos de vídeo e os manipula ao vivo. 
O mesmo ocorre com os sons, eles podem ser criados ao vivo ou ser 
pré-gravados e editados e/ou manipulados em tempo real. A série de 
performances audiovisuais Lumière (2013-)17 de Robert Henke também 
apresenta outra configuração onde sons e luzes são gerados em tempo 
real por meio de softwares.

O cinema ao vivo “é uma etiqueta que pode potencialmente abranger 
um número diverso de práticas” (Balsom, 2016, p. 41). “A performance 
audiovisual ao vivo define um grupo de práticas de colaboração e im-
provisação” (Carvalho, 2016, p. 90) que se diferenciam umas das outras 

15 Para assistir um dos registros desta performance, ver https://vimeo.com/2983506. 
Acesso em: 4 abr. 2020.

16 Para assistir duVa falando sobre a performance Storm, ver https://www.youtube.
com/watch?v=-MzRv1zd7ek. Acesso em: 4 abr. 2020. Para mais informações e para 
assistir um dos registros da performance, ver https://www.luizduva.com.br/storm. 
Acesso em: 4 abr. 2020.

17 Para mais informações e fotos de registro da performance, ver https://roberthenke.
com/concerts/lumiere.html. Acesso em: 4 abr. 2020.
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por seu contexto e desenvolvimento histórico. A improvisação nestas 
performances é recorrente, mesmo que sejam utilizadas partituras gráfi-
cas como guias, e pode variar de acordo com o nível de controle que os 
performers pretendem ter em relação à performance.

Como já dito anteriormente, trato de produção sonora aberta, a pro-
dução sonora que é realizada em tempo real. Pontuo aqui dois tipos de 
performances audiovisuais em que ocorre esse tipo de produção (figura 
1). Chamarei de performance vsr, as performances em que a produção 
visual e sonora são construídas em tempo real (produção Visual e pro-
dução Sonora → tempo Real: vsr). E chamarei de performance vdsr, 
aquelas performances que já possuem uma montagem visual acabada, 
em tempo diferido, porém o som é construído em tempo real (produção 
Visual → tempo Diferido e produção Sonora → tempo Real: vdsr). Po-
demos ter também outra performance mista que é o inverso da vdsr, a 
vrsd. Na performance vrsd, a produção visual é realizada em tempo 
real e a produção sonora em tempo diferido, ou seja, a parte sonora da 
performance já está pronta, acabada, pode ser uma música já gravada, 
editada e mixada ou uma trilha sonora com vozes, sons ambientes, ruí-
dos e músicas já montada, preparada. Aqui não abordarei a performance 
vrsd porque neste texto procuro me direcionar para as produções sono-
ras realizadas em tempo real.

O processo da “escuta visual” nestas performances ocorre de forma di-
ferente. Na performance vdsr, ou seja, com a montagem visual já aca-
bada, o performer sonoro geralmente já conhece a montagem visual. 

Figura 1. vsr – performance com produção visual e sonora em tempo 
real e vdsr – performance com produção visual em tempo diferido e 
produção sonora em tempo real.

VSR Produção Visual
Produção Sonora em Tempo Real

VDSR Produção Visual
Produção Sonora

em Tempo Diferido
em Tempo Real
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Assim, o performer tem uma ideia da projeção que virá durante sua 
performance. Mesmo que ele improvise, sua escuta visual já está preme-
ditada ou preparada. 

O filme Medo do escuro (2014), dirigido por Ivo Lopes Araújo, é um 
exemplo de performance vdsr. Há uma montagem visual, por volta de 
60 minutos, já definida e fechada, porém a banda do filme produz em 
tempo real a trilha sonora, composta por vozes, som ambiente, efeitos/
ruídos e música. A banda do filme, que se aproxima mais de editores 
de som em tempo real do que de uma banda de música, de rock ou de 
um grupo de câmara, acompanha sonoramente as imagens visuais pro-
jetadas, transformando a ambientação sonora a partir da mudança de 
cena, conectando os sons à narrativa criada na projeção, sincronizando 
alguns sons (como o grito da mulher ao atacar o personagem Sr. Hiena) 
aos movimentos e ações dos personagens. A cada exibição do filme, 
mesmo que a história projetada seja a mesma, há sempre um novo filme. 
A relação da projeção com os sons realizados em tempo real se atualiza, 
se reconfigura. O espaço da exibição também influencia na sonoridade e 
na performance sonora do filme. É óbvio que o filme soará distintamente 
em uma sala de cinema com um sistema 5.1 e em uma praça com um 
sistema de som estéreo. Mas também soará diferente em duas salas de 
cinema com o mesmo sistema de som. A arquitetura da sala, a disposição 
e o material das poltronas, a quantidade de pessoas na platéia, a equa-
lização do sistema de som e o posicionamento dos performers também 
influenciam na sonoridade do filme. Mesmo que os performers sonoros 
se guiem por uma espécie de roteiro de som ou partitura, suas emoções 
também alteram essa sonoridade. Alguns elementos sonoros podem ser 
tocados com mais ou menos energia, uma falha pode surgir em meio à 
performance, novos elementos podem entrar e outros elementos podem 
não mais aparecer.

Outro exemplo de performance vdsr é o cine-concerto. Atualmente, 
é possível assistir vários cine-concertos, onde músicos utilizam filmes, 
geralmente dos primórdios do cinema, e os acompanham, como nos pri-
meiros cinemas. Os músicos podem acompanhar os filmes improvisan-
do livremente; a partir de técnicas de improvisação dirigida por gestos 
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(como o Soundpainting e o Conduction) e/ou com o uso de partituras. 
Um trabalho que destaco aqui é o do duo mineiro O Grivo. O duo tem 
realizado alguns cine-concertos18 em cima de curtas-metragens do cine-
asta Cao Guimarães, para os quais eles já realizaram o som em tempo 
diferido. Nos cine-concertos, o duo retira o som criado em tempo diferi-
do e recria os sons em tempo real. Nestas performances, O Grivo utiliza 
ferramentas e materiais semelhantes aos que utilizaram na produção 
em tempo diferido, ou seja, na produção sonora fechada. Assim, o duo 
apresenta ao público seu processo de criação sonora ao levá-lo ao palco. 
O Grivo acaba realizando os dois tipos de produção sonora – a fechada e 
a aberta – das mesmas obras audiovisuais. Percebe-se que há momentos 
que o duo produz os sons vendo a projeção. Podemos inferir que, nesses 
momentos, pode haver um processo de escuta visual para uma produção 
sonora aberta. Porém, há momentos em que o duo produz os sons sem 
ver o que é projetado, não havendo uma escuta visual, mas talvez uma 
lembrança que os conduza a uma escuta visual. 

Na performance totalmente em tempo real (vsr), a escuta visual deve 
ser mais atenta quando se pretende traduzir um som a partir desta es-
cuta. Há uma grande possibilidade de ocorrer uma maior latência entre 
essa escuta visual e sua produção sonora. Além de somar-se a isso a 
latência dos equipamentos. 

Em tempo real, o performer sonoro pode ser também o performer 
visual. Nesse caso, a tradução da escuta visual para a produção sonora 
pode ter um atraso maior por conta de sua dupla função. Ele pode tam-
bém criar uma imagem visual já com seu próprio som. Por exemplo, ao 
tocar um sample audiovisual (já com o visual e o sonoro embutidos), 
ou como na performance já citada EILE (2008) de Yroyto, em que o 
som criado é o do objeto filmado e projetado na tela. Outro exemplo 
de performance vsr está no trabalho de Paola Barreto e Kasia Justka, 
The Cooking Orchestra (2017),19 ao filmar uma peneira com farinha e 

18 Para assistir a um dos registros do cine-concerto d’O Grivo junto aos curtas de Cao 
Guimarães, ver https://youtu.be/Y_JfxLGyUiY. Acesso em: 5 abr. 2020.

19 Para assistir trechos do registro de The Cooking Orchestra (2017) no festival On/Off, 
ver https://www.youtube.com/watch?v=BmVb_3zKemQ. Acesso em: 5 abr. 2020.



dossiê ›som e música no audiovisual‹

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 1, jan.–jun. 2020 · ppgm-ufrj

426

transmitir simultaneamente sua imagem sonora e visual em tempo-real. 
Nesse caso, a escuta visual é velada pelo som imediato da “coisa” que 
soa – os objetos (parafusos, moedas, películas) de Yroyto e a peneira 
com a farinha de Barreto e Justka. Porém, tanto Yroyto quanto Justka, 
no decorrer de suas performances, vão processando os sons desses obje-
tos, o que vai recriando novos sons e, conseguintemente, novas imagens 
visuais em nossa mente, para além das que já estão sendo projetadas. 

A escuta visual na performance audiovisual pode acontecer quase que 
instantaneamente e o performer, como em um ato reflexo, a traduz e pro-
duz rapidamente um som, como no Foley Project 201320 realizado por 
estudantes do lasalle College of the Arts. Neste projeto, os performers 
criam em tempo real os ruídos dos objetos e das ações dos personagens, 
além da dublagem dos mesmos, de uma animação. Todavia, o perfor-
mer só poderá traduzi-la com os materiais que tem disponíveis naquele 
momento. Assim, a escuta visual acaba se diferenciando da produção 
relacionada a ela.

Quando se tem uma construção visual já montada, os performers 
geralmente já possuem um material sonoro pré-estabelecido, relativo 
àquelas imagens visuais. Mas quando as imagens visuais são produzidas 
na tela em tempo real, há o risco do jogo inverter e a produção sonora 
surgir antes mesmo das imagens visuais. Nesse caso, a escuta sonora e a 
escuta visual podem se amalgamar. Ou as imagens projetadas podem ser 
construídas a partir do som, havendo uma escuta sonora (audível) e uma 
produção visual. Um exemplo disso é a performance Passagens (2016), 
realizada pela Orquestra de Laptops sonatório (olapso), em que, em 
alguns momentos, as imagens visuais projetadas acabam por seguir a 
produção sonora, como quando o som do trem chama a imagem visual 
do trem e o som das águas chama a imagem visual do rio.

Na criação sonora em tempo real, o espectador é um dos fatores que 
pode tornar a escuta visual do performer sonoro desatenta, com suas 
reações, gestos, movimentos e ruídos. A tensão entre tela e espectadores 
pode influenciar o desenvolvimento da produção sonora. Mia Makela, 
20 Para assistir o registro da performance, ver https://www.youtube.com/watch?v=X-

cZ0P3NJKBw. Acesso em: 4 abr. 2020.
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artista audiovisual e pesquisadora finlandesa de live cinema, comenta 
que no cinema ao vivo – live cinema, “ver o criador apresentando seu 
trabalho é diferente de assistir a um filme” (2006, p. 34, tradução nossa), 
as reações do espectador podem alterar a performance do criador, tanto 
no momento da performance quanto em um momento após a perfor-
mance, quando o público pode discutir com o artista (Makela, 2006, 
p. 34). Esse retorno do público poderia também levar os performers a 
pensar outros planejamentos sonoros para as próximas performances.

Em tempo real, como a produção sonora é praticamente instantânea, 
é muito difícil testar sons no momento da performance. Porém, antes da 
performance, os performers podem ensaiar ou treinar. Em tempo real, 
torna-se mais difícil a manutenção da sincronia entre som e imagem 
(síncresis). Às vezes, são os acasos sonoros que causam a sincronia. Mas 
nem sempre os sons acompanham elementos específicos que compõem 
o quadro visual. Os sons também acompanham ações dos personagens, 
o ritmo da montagem, uma situação (tensa, feliz, caótica, romântica, 
cômica). Ou seja, a escuta visual não traz ao performer a todo momento 
sons sincronizados, mas um som (uma construção sonora) para uma 
determinada situação. Imagens visuais mais abstratas podem dar mais 
tempo para o performer produzir sua criação sonora com mais liberda-
de. Imagens visuais de objetos, ações de personagens, ambientes podem 
nos levar a uma escuta visual mais direta ao som da “coisa” (por exem-
plo: do objeto) que vemos projetada. O performer pode querer produzir 
o som da “coisa em si” ou criar uma nova representação sonora para 
aquela imagem visual.

O ouvinte da performance audiovisual, assim como o ouvinte de uma 
improvisação livre (Costa, 2016, p. 113), participa de algo que se cons-
trói “em tempo real e presencia o desenrolar de um processo criativo 
interativo. Ao assistir a essa conversa sonora [e visual] complexa e instá-
vel, ele tem que conectar elementos, perceber relações e mergulhar num 
acontecimento que se propõe como ‘bloco de sensação’” (Costa, 2016, 
p. 113). Assim, o ouvinte passa a ser cúmplice de todo o processo de 
criação sonora.
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As práticas sonoras em tempo real voltadas às performances audio-
visuais ainda precisam ser mais investigadas. Como visto neste texto, as 
performances audiovisuais são realizadas de diversas e diferentes manei-
ras. Elas são constituídas por uma gama de processos criativos. Não há 
apenas um ou dois caminhos para produzir os sons de uma performance 
audiovisual. Cada artista/performer segue criando sua estética, seu esti-
lo, seu jeito de produzir os sons. Assim, como a escuta visual de cada um 
está relacionada com sua bagagem de conhecimento e com sua relação 
com o mundo.

Considerações Finais 

Retomando a distinção de Susan Douglas (1999), em que a audição pas-
siva funciona como um processamento automático que raramente se en-
trelaça com o ‘eu’ e a escuta ativa como um processo que não é o mesmo 
para todos nós e que a percebemos quando mudamos de modo, podemos 
pontuar aqui que a escuta visual é uma escuta ativa. A escuta visual me 
põe em um lugar relacional, uma relação da escuta com a visão. Algo 
me chama atenção, o que eu vejo me toca e me faz escutar mentalmente. 
No ato de criação em uma performance audiovisual, essa escuta visual 
também me move a produzir algo relacionado ao que eu escutei. 

Inicialmente, a escuta visual pode parecer individual, mas ao traduzi-
-la por meio de uma produção sonora, o performer torna sua escuta co-
letiva, pois esta é partilhada com os espectadores, estejam estes com uma 
escuta atenta ou com uma escuta desconcentrada (Goodman, 2010). 
Na maioria das vezes, a escuta visual do espectador não é a mesma do 
performer, ou seja, o som que o espectador ouve mentalmente não é o 
mesmo escutado na mente do performer. Mas se ouvirmos muitas vezes 
um determinado som para um determinado objeto, podemos chegar a 
uma escuta visual parecida. 

Na tradução intersemiótica da escuta visual para a produção sonora 
na performance audiovisual, muitas mudanças ocorrem devido aos ma-
teriais e ferramentas do performer, sua situação de tensão e atenção e 
sua relação com os espectadores. A produção sonora também pode ser 
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realizada por meio de acasos e falhas que acabam sendo agregadas à per-
formance. As falhas podem ocorrer tanto pelas condições emocionais do 
performer quanto por problemas técnicos (o que é comum de acontecer 
em performances audiovisuais). Essas falhas e acasos podem gerar sons 
que não foram vistos na tela, ou seja, a produção sonora cria também 
novas imagens visuais para o fora de campo, ampliando o espaço audio-
visual. A produção sonora, assim como Nancy comenta sobre o sonoro, 
arrebata a forma, “não a dissolve, alarga-a antes, dá-lhe uma amplidão, 
uma espessura e uma vibração ou uma ondulação que o desenho mais 
não faz do que aproximar. O visual persiste mesmo no seu desvaneci-
mento, o sonoro aparece e desvanece-se mesmo na sua permanência” 
(Nancy, 2014, p. 12).

A duração dos elementos visuais na tela é primordial para que o per-
former sonoro costure sua malha sonora com mais tranquilidade. Per-
cebo que, em muitas performances audiovisuais, a construção visual dá 
espaço para que o som “aconteça”. Outras performances mais acelera-
das, que possuem uma montagem visual com movimentos e cortes muito 
bruscos e rápidos, são guiadas sonoramente pelo ritmo da montagem 
visual ao vivo. 

O campo da performance audiovisual é bastante amplo, havendo uma 
grande diversidade de formas, formatos e ferramentas para a criação 
audiovisual. Assim, a produção sonora construída a partir de uma escuta 
visual varia de acordo com o tipo de performance, o ritmo da montagem, 
o espaço e ambiente da exibição, a duração e até mesmo o posicionamen-
to dos performers e do público. Pretendi nesse texto apresentar algumas 
maneiras de como podemos pensar em uma escuta visual e em algumas 
produções sonoras no âmbito das performances audiovisuais, já que dis-
cussões sobre a construção sonora em tempo real no audiovisual ainda 
têm sido pouco realizadas.
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Estudo da transmissão audiovisual 
da Primeira sinfonia de Mahler
pela Filarmônica de Berlim
Leandro Vasconcellos de Oliveira1

RESUMO: O objetivo do artigo é analisar, através de processos qualitativos e quantitati-
vos, a transmissão audiovisual do primeiro movimento da Primeira sinfonia de Gustav 
Mahler realizada pela Orquestra Filarmônica de Berlim, no ano de 2019. O quadro teó-
rico de referência parte das propostas de Baxter (2019), Tsivian (2018) e Salt (1974), 
que propõe e atualiza o fator descrito como asl (Average Shot Lenght). A metodologia 
é a análise qualitativa por descrição de comportamento e análise quantitativa por cine-
métrica. Por resultado, o artigo traz reflexões sobre a dinamização em termos cinemé-
tricos da linguagem audiovisual dos concertos para orquestra, sugerindo algumas das 
implicações e problemas eventuais a serem posteriormente discutidos.

PALAVRAS-CHAVE: Transmissão audiovisual. Performance digital. Artes digitais. Live 
Cinema.

ABSTRACT: The article aims to analyze, through qualitative and quantitative processes, 
the audiovisual streaming of the first movement of Gustav Mahler’s First Symphony 
performed by the Berlin Philharmonic Orchestra in 2019. The theoretical framework 
of reference is Baxter (2019), Tsivian (2018) and Salt (1974) whose proposals elucidate 
the instrumental described as asl (Average Shot Lenght). The methodology is quali-
tative analysis by description of behavior, and quantitative analysis by kinematics. As 
a result, the article brings reflections on the dynamization in kinematic terms of the 
audiovisual language of concerts for orchestra, suggesting some of the implications and 
eventual problems to be eventually discussed.

KEY-WORDS: Audiovisual streaming. Musical performance. Digital arts. Live Cinema.

O presente artigo analisa duas produções audiovisuais decorrentes da 
transmissão pela internet de um concerto sinfônico. O evento ocor-

reu no dia 29 de março de 2019, a partir das 16h00 (horário de Brasília), 
com a Orquestra Filarmônica de Berlim. Foi transmitido em tempo real 

1 Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo), Fundação osesp (Orquestra 
Sinfônica do Estado de São Paulo).
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(live streaming) diretamente da Philharmonie, a sala de concertos da 
Filarmônica de Berlim. Deste evento encontramos duas produções au-
diovisuais: a transmissão propriamente dita (a partir deste momento 
chamada por produção 1) e a “correção” dessa primeira, disponibili-
zada na mesma plataforma, uma versão editada e acessível ao público no 
acervo do mesmo aplicativo, disponibilizada no dia 5 de abril de 2019 
(produção 2). O registro analisado da produção 2 foi capturado no 
dia 7 de abril de 2019, às 18h30, pelo horário de Brasília. Lá, como cá, 
sua distribuição é realizada exclusivamente pela plataforma dedicada a 
tais produções da orquestra, o Digital Concert Hall.

As produções são da Berlin Phil Media, em cooperação com a 
Kulturradio – Radio Berlin-Brandenburg. São realizadas por onze pes-
soas, em uma organização dividida da seguinte forma: equipe de vídeo 
(diretor de vídeo, dois assistentes e um diretor de fotografia), equipe de 
áudio (quatro pessoas), supervisores de ti (duas pessoas) e um produtor 
de criação. A direção de vídeo foi de Andreas Morell e o diretor de fo-
tografia, Volker Striemer. Com a regência do maestro Daniel Harding, 
o programa completo contou com obras de Charles Ives (Orchestral Set 
No. 1: Three Places in New England), Alban Berg (Three Fragments 
from Wozzeck, com solo da soprano Dorothea Röschmann) e, na segun-
da parte, a Primeira sinfonia de Gustav Mahler.

O artigo analisa a produção audiovisual do primeiro movimento da 
Primeira sinfonia de Mahler. A música foi composta em 1888, inteira-
mente revisada em 1893, e passou, posteriormente, por diversas reestru-
turações até a ocasião de uma versão definitiva publicada pela Universal 
Edition em 1906. A orquestração, como a conhecemos hoje, data mais 
ou menos de 1897 e exige, além dos naipes de cordas (violinos em duas 
partes, violas, violoncelo e contrabaixos), quatro de cada um dos instru-
mentos de madeira (flautas, oboés, clarinetes e fagotes), instrumentos de 
metais (sete trompas, cinco trompetes, quatro trombones, uma tuba) e 
diversos instrumentos de percussão (Floros, 2003).

A compreensão de sua estrutura já está há muito tempo pacifica-
da e, pragmaticamente, parte-se aqui da descrição demonstrada por 
Constantin Floros: o primeiro movimento comporta-se como uma for-
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ma-sonata com introdução, ocupando cada uma de suas partes, a seguin-
te extensão: introdução, do compasso 1 ao 62; exposição, do compasso 
63 ao 162, com ritornello; desenvolvimento, do compasso 163 ao 357, 
reexposição, de 358 a 442; e, por fim, a coda, do compasso 443 a 450 
(Floros, 2003, p. 32-36).

A peculiaridade de sua instrumentação, assim como seu nível de ino-
vação, são bem conhecidos e documentados. “O refinamento e às vezes 
até a novidade das sonoridades nunca deixam de surpreender e surpre-
ender, especialmente porque a maioria das inovações mais ousadas já 
estavam no manuscrito de 1893”, explica o musicólogo Henri Louis 
de la Grange (De la Grange, p. 4). Segundo ele, o próprio Mahler teria 
reconhecido o caráter inovador da obra, em 1900.2

A alta complexidade da obra deve-se, assim, tanto ao grau de dificul-
dade da partitura – que conta com uma orquestra sinfônica de grandes 
proporções e variedade de instrumentos – quanto às distintas texturas, 
ou seja, a convivência de conjuntos instrumentais alternados, como um 
jogo permanente entre os naipes e solistas alocados em espaços distantes 
no palco. Para uma transmissão audiovisual com múltiplas câmeras, essa 
é uma peculiaridade importante, já que a disposição dos instrumentos 
(a fonte sonora) espaçados no palco é um elemento de dificuldade tanto 

2 Em carta de 1900, Mahler afirma: “Isso vem do modo como eu uso os instrumen-
tos. Nesse primeiro movimento, eles desaparecem por trás de um mar radiante de 
sons, assim como uma lâmpada se torna invisível por trás do brilho que ela libera. 
No movimento da marcha, os instrumentos são disfarçados e circulam numa rou-
pagem inusitada. Tudo tem que parecer amortecido e abafado, como se fantasmas 
passassem por nós. Garantir que, no cânone, cada nova entrada seja distinta, com 
uma cor de tom surpreendente que chame a atenção para si mesma, por assim dizer 
– que verdadeira dor de cabeça! Eventualmente, acertei a instrumentação, de modo 
a produzir aquele efeito estranho, de outro mundo, que você notou hoje. E eu não 
acho que alguém tenha conseguido descobrir como eu o alcanço. Quando quero 
produzir um som suave e contido, não o dou a instrumentos que possam produzi-lo 
facilmente, mas a um que possa produzi-lo apenas com esforço, com relutância, na 
verdade, muitas vezes, forçando-o a ir além de seus limites naturais. Então eu costu-
mo fazer os contrabaixos e o fagote rangerem as notas mais altas, enquanto as flau-
tas sopram profundamente lá embaixo...” (Mahler apud De la Grange, p. 4, nossa 
tradução).
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para a organização do roteiro de montagem quanto para construção das 
imagens com alguma elegância – ou seja, sem perturbar o espectador 
com uma sequência caótica de cortes. A decisão de análise da obra foi, 
assim, em parte, resultante de seu alto grau de complexidade. Uma obra 
como a Primeira sinfonia de Gustav Mahler, por suas características 
musicais intrínsecas, é desafiadora para qualquer transmissão audiovi-
sual, sobretudo em performance por live streaming.3 Outro fator que 
justificou a escolha deste evento específico é o fato de, a despeito de sua 
dificuldade, a Primeira sinfonia contar já com uma amostragem não 
pequena de produções audiovisuais, o que, para fins de análise, garante 
algum critério objetivo de comparação.

A produção 1, em live streaming, ocupa o centro do trabalho, ao 
se medir em detalhes o comportamento das variáveis visuais da trans-
missão de um concerto público em um sistema com múltiplas câmeras. 
A produção 2 é um live recording, criado a partir da produção 1. A 
princípio, poder-se-ia concluir ser a produção 2 uma versão “ideal” do 
resultado alcançado pelo produção 1: tendo sido produzida ao longo 
da semana subsequente ao evento ao vivo, e mantida fora de acesso pú-
blico por todo o período, é possível inferir que cada uma das alterações 
realizadas visam uma melhora na performance audiovisual anterior, que 
justificaria o trabalho de pós-produção. Sendo assim, ela servirá como 
3 Não é difícil qualificar as tantas formas de transmissão audiovisual atuais se levar-

mos adiante aquilo que o pesquisador Philip Auslander sugere por “liveness” (“ao 
vivo”). O atual cenário tecnológico garante que tomemos por “ao vivo” situações 
distintas que são, em si mesmas, distantes do “classic live” – a copresença física entre 
performers e plateia (comuns em espaços de teatro, concertos e shows, dança, está-
dios de esportes etc.) (Auslander, 2008, p. 61). Para além do “classic live”, assim, 
Auslander sugere um desenvolvimento do conceito de “ao vivo” em cinco tipologias: 
1) “live broadcast/streaming”: hiato espacial, com simultaneidade temporal de pro-
dução e recepção, e a experiência do evento enquanto ele ocorre (rádio, televisão, 
internet etc.); 2) “live recording”: hiato temporal e espacial entre produção e recep-
ção, possibilidade de repetição infinita (lp, cd, filme, dvd com espetáculos ao vivo); 
3) “internet liveness”: sensação de copresença entre usuários (mídias baseadas na in-
ternet com interação entre as partes); 4) “social liveness”: sensação de conexão com 
o outro (telefones móveis, mensagens instantâneas etc.); 5) “website goes live”: res-
posta de interação entre tecnologia e usuário (mídias interativas) (Auslander, 2008, 
p. 61).
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uma espécie de “controle”, já que permitirá entender as correções do live 
streaming, eventualmente permitindo qualificar, sob o ponto de vista do 
produtor local, quais seriam as referências objetivamente negativas da 
transmissão ao vivo, na produção 1.

Metodologia de análise

A análise qualitativa é bem específica quanto ao objeto da transmissão 
e trata de lidar com a decupagem, para a tela, dos planos atribuídos às 
tomadas dos instrumentos e demais elementos presentes na sala de con-
certo.4 Ela parte do método empírico avalizado por diretores e críticos de 
transmissões do passado e expressos em artigos e entrevistas históricas 
de produtores de transmissões (Burton, 1953; Cantrick, 1954; Gilford et 
al., 1962), estudos mais recentes de analistas da área (Khoudia-Coyez, 
2015; Varon, 2013), assim como a experiência do autor do presente 
artigo. Como tal processo sugere, as variáveis se dividem, grosso modo, 
em três partes: 1) arquitetura da sala e do mapa de orquestra; 2) quan-
tidade e posicionamento de câmeras na sala; 3) descrição das imagens 
veiculadas, a partir de seu enquadramento e movimentação, ao longo de 
cada compasso da obra.5

No caso em tela, sendo produção 1 e produção 2 resultado da 
mesma filmagem de um mesmo concerto, importante ressaltar de ante-
mão que os itens 1 e 2 seguem invariáveis, nos termos da modelagem da 
filmagem e setup da orquestra no palco. Após esse exercício descritivo, 
o trabalho de análise qualitativa fica centrada nos aspectos diferenciais 
explícitos no item 3.

4 No que diz respeito à fotografia, o artigo não se atém a questões como profundidade 
de campo ou iluminação, tipologias do corte (como transição, fusão ou corte seco) 
ou elementos mais específicos do enquadramento.

5 Este processo, documentado com maior ou menor detalhes desde princípios da dé-
cada de cinquenta (Paulu, 1953; Cantrick, 1954; Gilford et al., 1962; Williams; 
Cheryl, 1984; Varon, 2013; Khoudia-Coyez, 2015), não se altera com a mudança 
tecnológica dos tempos recentes, mesmo com a entrada da operação remota para o 
controle de câmeras, usado em transmissões como as da Filarmônica de Berlim. De 
fato, as novas questões dos protocolos de filmagem de concertos sinfônicos na era 
digital ainda seguem sem qualquer estudo acadêmico específico.
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A análise quantitativa é baseada em experiências de medições já 
celebradas na academia, dentro do campo específico da pesquisa na 
linguagem audiovisual, onde se avalia especificamente a duração e a 
quantidade de cortes de uma produção fílmica. Servem-se do protoco-
lo conhecido por Average Shot Lengths (duração média de tomada – a 
partir daqui, asl), cujos procedimentos são capazes de gerar tanto os 
dados para avaliação do estilo individual de um diretor (Salt, 1974; 
O’Brien, 2005), quanto aspectos importantes da estrutura dos filmes 
(Baxter, 2005). O asl vale-se da descrição do conjunto de dados cria-
do para um filme, registrando a duração de cada tomada em segundos. 
Como um filme normalmente compreende várias centenas de tomadas, 
as estatísticas refletem a seu modo um aspecto importante do estilo 
de um filme e é um dos indicadores mais objetivos para descrever a 
rapidez com que um filme é editado – um asl baixo, representando 
um estilo de edição rápido e um asl alto, indicando uma taxa de corte 
lenta. Em outras palavras, ao comparar as asls entre filmes, podemos 
determinar algo dos estilos de sua edição. O asl se alcança pela média 
aritmética da soma dos valores dos dados (isto é, o tempo total de exe-
cução) dividido pelo número de tomadas. Como explica Redfern, “a 
média é o ponto no qual um conjunto de dados é equilibrado e, como 
um ‘centro de gravidade’, é uma estatística representativa da tendên-
cia geral” (Redfern, 2010). O foco do trabalho do uso do asl aqui 
é compreender a estrutura geral dos filmes produzidos pelo Digital 
Concert Hall para esta performance específica da Primeira sinfonia 
de Gustav Mahler.

Embora os debates sobre as taxas de corte rápido versus lento sejam fun-
damentais para a história do cinema, as noções de rápido e lento serão de 
pouca utilidade, a menos que tenhamos uma ideia de “norma”. Distinto do 
crítico de cinema, o estudante de história do cinema não pode se dar ao luxo 
de confiar na intuição, pois como acabei de mostrar, a velocidade de corte 
pode mudar dependendo de quando, onde e por quem este ou aquele filme 
foi feito – sem falar de modelos intrinsicamente diferentes em diferentes gê-
neros. É por essa razão que um número crescente de estudiosos do cinema 
recorre a dados numéricos sobre o corte. O método que os estudiosos de 
cinema interessados na história do corte usam há mais de 30 anos baseia-se 
no cálculo do duração média da tomada (asl) de um filme – um índice obtido 
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dividindo-se o comprimento do filme em segundos pelo número de tomadas 
nele (Tsivian, 2018).6

Justificada pela Teoria da Medição em cinema, desenvolvida nos traba-
lhos de Salt (1974), a análise quantitativa se vale do software Cinemetrics, 
disponibilizado pelo American Council of Learned Society, o National 
Endowment for the Humanities e a University of Chicago, no website 
cinemetrics.lv, desenvolvido pelo historiador do cinema Yuri Tsivian. 
O software habilita um recurso de manuseio simples, além do acesso 
ao banco de dados com análise de filmes de diversos períodos e estilos. 
Como ferramenta, garante, ao lado do asl, outros parâmetros mais fi-
nos de mensuração tais quais a média das durações do plano (Median 
Shot Length – msl), a razão entre asl e msl, o desvio padrão entre as 
tomadas mais longas e mais curtas (Standard Deviation – StDev), as du-
rações extremas (Min e Max), e um coeficiente de variação dos planos 
(cv), alcançado por meio da média da diferença de duração entre planos.

Por tratar de um tipo de software criado a partir das necessidades 
precípuas de filmes não-musicais, aos termos temporais sugeridos pelo 
Cinemetrics o artigo adiciona medidas mais específicas e correntes para a 
compreensão de um filme cujo componente musical é determinante para 
sua forma: por isso, aqui, os cortes de cada transmissão são medidos 
tanto em segundos (tal como proposto originalmente pelo software), 
quanto em número de compassos.

Dados qualitativos

Como dito, a proposta de análise qualitativa da produção se divide em 
três partes. Elas serão expostas a seguir.

6 “While debates about fast vs. slow cutting rates are central to the history of film, 
the notions of fast and slow will be of little use unless we have an idea of the nor-
mal. Distinct from the film critic, the student of film history cannot afford to rely on 
intuition, for as I have just shown the sense of cutting speed changed depending on 
when, where and by whom this or that film was made – saying nothing of different 
norms intrinsic to different genres. It is for this reason that an increasing number of 
film scholars resort to numeric data about cutting. The method which film scholars 
interested in the history of cutting have been using for more than 30 years is based 
on calculating the Average Shot Length (ASL) of a film – an index obtained by divi-
ding the length of the film in seconds by the number of shots in it.”
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(a) Arquitetura da sala e mapa de orquestra

A Philharmonie foi projetada por Hans Scharoun e construída ao longo 
dos anos 1960-63. Sua inauguração aconteceu em 15 de outubro de 
1963, com Herbert von Karajan regendo a Nona sinfonia de Beethoven 
(Aster, 2010, p. 149). A disposição das poltronas em “estilo de vinhe-
do” (com balcões erguendo-se em torno da orquestra) foi pioneiro neste 
tipo de construção e se tornou um modelo para outras salas de concer-
to, incluindo a Sydney Opera House (1973), a Boettcher Concert Hall 
de Denver (1978), a Gewandhaus em Leipzig (1981), a Walt Disney 
Concert Hall em Los Angeles (2003) e a Philharmonie de Paris (2014). 
A altura das filas de assentos aumenta irregularmente com a distância 
do palco, que fica no centro do salão, cercado por assentos de todos os 
lados – tendo por resultado um formato assimétrico, próximo a uma for-
ma pentagonal (figura 1). A orquestra no palco, por sua vez, organiza-se 
para a apresentação da Sinfonia de Mahler com um layout tradicional, 

Figura 1. Formato da planta da Philharmonie de Berlim. 
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músicos (figura 2).

(b) Posicionamento das câmeras e cobertura das imagens de cada câmera

A figura 3 descreve a disposição das câmeras na sala de concerto, a saber: 

· Câmera 1: ao fundo, atrás da plateia, em posição superior ao palco; 

· Câmera 2: ao fundo, atrás da plateia, ligeiramente lateralizada à  
esquerda, altura superior ao palco;

· Câmera 3: à soleira do palco, do lado esquerdo da plateia, altura 
superior ao palco;

· Câmera 4: do lado esquerdo do palco, sobre a orquestra;

· Câmera 5: ao fundo do palco, à esquerda, na altura da orquestra;

· Câmera 6: do lado direito do palco, sobre a orquestra;

· Câmera 7: à soleira do palco, do lado direito da plateia, altura  
superior ao palco;

· Câmera 8: ao fundo, atrás da plateia, ligeiramente lateralizada 
à direita, altura superior ao palco.

Figura 2. Mapa de palco da orquestra Filarmônica de Berlim, para apresentação 
da Primeira sinfonia de Gustav Mahler, em evento da temporada 2018-19 da 
orquestra.
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Ao longo da transmissão, as câmeras se comportam de modo muito 
distinto. Entendendo o mapa da orquestra, com a posição dos músicos 
no palco e a forma do palco e da sala de concertos, é possível sugerir 
que o posicionamento das oito câmeras no palco e na sala de concertos 
segue algum tipo de simetria, com duas câmeras sobre focos fixos e as 
outras seis movendo-se ao redor da orquestra, cobrindo quase todo o seu 
conjunto. Assim, espalhadas ao redor da sala e do palco, com exceção 
daquelas de número 1 e 5, fixas no plano geral da sala com orquestra e 
no maestro, respectivamente, todas as câmeras parecem estar disponíveis 
para diversos movimentos de rotação sobre o próprio eixo (panorâmica 
e tilt) e em movimento linear por uma pequena barra de sustentação 
(travelling), e todas contam com objetivas capazes de modificar o ângu-
lo para o plano (zoom in e zoom out).7 Como todos esses movimentos 
7 Para melhor orientação, segue pequeno glossário técnico: panorâmica – câmera que 

Figura 3. Disposição das câmeras na sala de concerto, na apresentação da 
Primeira sinfonia de Gustav Mahler, em evento da temporada 2018-19 da 
orquestra.
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podem estar combinados, as alterações de enquadramento para uma 
mesma câmera podem garantir imensa variedade de planos e dinamismo. 
O estudo observa, para o 1.o movimento da Primeira sinfonia de Mahler, 
exatos 58 planos, distribuídos entre as câmeras conforme demonstra a 
tabela 1. É de interesse, ainda, saber a variedade de planos alcançada 
para cada naipe ou instrumento – as variações de imagem em que cada 
instrumento ou grupo de instrumentos podem ser expostos são matéria 
precípua para uma produção que pretenda gerar, para além do mero 
registro do evento, interesse visual (tabela 2).8

(c) Análise descritiva por plano
Com este inventário, entende-se os elementos estruturais de cada plano 
e, assim, organiza-se uma espécie de tipologia de planos associada a 
cada câmera. Portanto, é possível afirmar que os 133 planos resultantes 
na cobertura da peça analisada são resultado de um jogo de permuta-
ção destes 58 planos pré-selecionados na tabela 1. O estudo realiza a 
descrição sequencial dos 133 planos, além de outro mapeamento, que 
observa, ao longo de toda a transmissão do primeiro movimento, ape-
nas oito planos com movimentos, mais ou menos discretos. Ainda sem 
ajuizar de qualquer modo o número e a oportunidade de uso destes 
planos, por resultado deste trabalho descritivo, pode-se inferir ao menos 
três diferentes informações.

1) A precisão com que são visualizados os instrumentos no ponto 
relativo a sua participação na partitura sugere que há um planejamento 
prévio do sequenciamento dos planos, em uma espécie de roteiro de 
produção. Planos curtos como os de número 43 (com duração de 1,7”) e 

se move no sentido horizontal, sobre seu eixo vertical, de um lado para outro; tilt –
movimentação da câmera no sentido vertical, sobre seu eixo horizontal, para cima 
e para baixo; travelling – deslocamento horizontal da câmera; zoom-in – aumento 
na distância focal da lente da câmera durante uma tomada; zoom out – diminuição 
da distância focal da lente durante uma tomada.

8 O termo shot refere-se a “tomada” o que, no jargão audiovisual brasileiro, é roti-
neiramente chamado por “plano”. O termo “tomada” foi introduzido na academia 
quando falamos das medidas do asl mas, no presente artigo, preterido em favor da 
terminologia corrente.
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 plano fechado.

P
lanos 68 e 112. P

rim
eira flauta e prim

eiro oboé em
 plano fechado.

P
lanos 16, 27, 50 e 75. C

larinete solista em
 plano fechado.

P
lanos 8, 81 e 103. P

rim
eiro e segundo clarinetes em

 plano fechado.
P

lano 24. C
orne-inglês em

 plano fechado.
P

lano 5. C
larone em

 plano fechado.
P

lano 44. P
rim

eira e segunda trom
pas em

 plano fechado.
P

lano 122. P
rim

eiro trom
pete em

 plano fechado. Im
agem

 frontal.
P

lano 128. P
rim

eiro e segundo trom
bones em

 plano fechado.
P

lanos 66 e 94. O
rquestra e m

aestro em
 plano aberto. D

iferente dos planos reiterados nas tom
adas 42 e 60, este plano é 

realizado de fora da orquestra.

T
abela 1. Inventário de planos por câm

era.
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C
â

m
era

N
ú
m

ero
 e d

escriçã
o
 d

o
 p

la
n
o

cam
 6

(cont.)

P
lanos 23, 43 e 118. T

ím
panos em

 prim
eiro plano. E

ste quadro, com
 plano fechado, será o m

esm
o das tom

adas 40 e 61.
P

lanos 40 e 61. T
ím

pano em
 plano fechado. E

ste quadro, com
 plano aberto, será o m

esm
o das tom

adas 23, 43 e 118.
P

lanos 31 e 36. M
aestro em

 prim
eiro plano. Iniciada aos 4’36”, é a prim

eira opção de im
agem

 do m
aestro, diferente da 

gerada pela C
A

M
 5. T

om
ada com

 m
ovim

ento à direita e em
 zoom

 out (interrom
pido antes do final da frase m

usical).
P

lanos 52 e 123. O
rquestra e m

aestro em
 plano aberto.

cam
 7

P
lanos 15, 97 e 129. Segundos violinos em

 plano fechado. Q
uando esta câm

era acessa o naipe a partir desta câm
era, 

perde-se a dim
ensão do conjunto. A

 função da tom
ada – cobrir os segundos violinos – é, em

 parte, perdida.
P

lanos 26, 49, 69, 72, 77, 79, 83 e 88. N
aipe de violoncelos em

 plano fechado. C
om

 tom
adas longas (de 6 a 18 segun-

dos), trata-se do plano que m
ais reincide ao longo da produção, ao lado daquele do m

aestro em
 prim

eiro plano (C
A

M
 5) 

P
lanos 7, 10 e 12. O

boé solista em
 plano fechado.

P
lano 45. M

adeiras – com
 oboés, clarinetes e a prim

eira flauta. A
 ausência dos fagotes (aparentem

ente inviável para 
preservar o enquadram

ento, m
esm

o que no lim
ite, da flauta) denota um

 problem
a de posicionam

ento da câm
era. O

 
clarone, no alto à esquerda, não está tocando. 

P
lanos 30, 35, 95 e 106. P

rim
eiro trom

pete em
 plano fechado.

P
lanos 100 e 102. P

rim
eira trom

pa em
 plano fechado, exigindo correção à direita.

P
lano 109. M

aestro e orquestra, em
 plano sem

ifechado, único enquadram
ento a partir da direita. 

cam
 8

P
lano 126. P

rim
eira e segunda flautas em

 plano fechado.
P

lanos 89 e 91. P
rim

eira flauta e prim
eiro oboé em

 plano fechado.
P

lanos 28, 51 e 58. P
rim

eiro trom
pete em

 plano sem
ifechado.

P
lano 63. P

rim
eiros violinos (fileiras da frente) em

 plano sem
ifechado.

P
lanos 37 e 120. P

rim
eiros violinos (fileiras da frente) em

 plano aberto. Solução m
ais eficiente que as das tom

adas 15 ou 
34, sobretudo por contextualizar espacialm

ente o palco ao telespectador.
P

lano 113. P
rim

eiros violinos (fileiras de trás) em
 plano aberto.

P
lano 108. C

ontrabaixos em
 plano aberto. D

iferente da im
agem

 cortada e lateral das tom
adas 14 e 21, este plano preser-

va integralm
ente os instrum

entistas.

T
abela 1. Inventário de planos por câm

era (final).
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Tabela 2. Inventário de planos por instrumento.
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118 (com duração de 1,6”), ambos prevendo a intervenção do tímpano, 
são apenas dois entre os exemplos a comprovar a afirmação. O Plano 43, 
“Tímpano em primeiro plano”, com a Câmera 6, vem antecedido (Plano 
42) da “Orquestra com maestro em plano aberto” na Câmera 4 e segue 
– pelo outro lado da sala de concerto, com a Câmera 3 (Plano 44) – com 
“Primeira e segunda trompas em plano fechado”. Para entender o grau 
de virtuosismo e precisão desta sequência, há que se avaliar o tempo de 
reação da operação de câmeras. A Câmera 3 havia participado há menos 
de um minuto, cobrindo as flautas (no Plano 32); a Câmera 6, cobria, 
13 segundos antes (no Plano 40), a intervenção do mesmo instrumento, 
o tímpano, mas em plano fechado. Contado em segundos, tal sincroni-
zação do movimento de câmeras com os eventos musicais, em uma per-
formance ao vivo, requer um tempo de reação rápido demais para uma 
decisão extemporânea. Outras sequências igualmente rápidas, como as 
dos Planos 38-39-40, ou as dos Planos 123-124-125 podem também 
servir como justificativa. Em outras palavras, não parece haver espaço 
para improvisos na performance da direção de câmeras em sequências 
de tal complexidade.

2) Ainda, parece ficar claro no caso da atual produção, que o roteiro 
está de modo geral atento aos aspectos mais “colorísticos”, apontados 
pela instrumentação da obra. Períodos musicais são interrompidos visu-
almente quando há a intervenção de novos instrumentos. É o caso, por 
exemplo, do longo período que fica a cargo dos violinos, dos compassos 
84 ao 108: ele é visualmente fragmentado em quatro planos, entre 31-34, 
nos quais a melodia é ilustrada por “comentários” na “Flauta em plano 
fechado”, ou pelo “Maestro em primeiro plano”. Tendo a instrumen-
tação ganhado proeminência na cobertura visual, deixa-se em segundo 
plano outros parâmetros da forma, e, portanto, da inteligibilidade da au-
diência, privilegiando à estrutura os instrumentos detalhados da orques-
tra. É uma opção artística, e não necessariamente deve funcionar assim.

3) A estratégia de privilegiar planos fixos garantem à produção uma 
variedade até certo ponto previsível, já que a variação fica organizada 
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não dentro do plano, mas na relação entre os planos. Imaginar movi-
mentos de câmera em quadro garantiriam um outro tipo de discurso au-
diovisual, certamente diferente deste que se dá quase que exclusivamente 
na construção da sequência de planos fixos.

Dados quantitativos 

A performance do primeiro movimento da Sinfonia de Mahler durou 
16’20” (considerando 15 segundos de silêncio antes da primeira nota, 
com o maestro em posição de concentração) e usou 132 pontos de edi-
ção, o que significa 133 planos: o mais curto com 1,6”, e o mais longo 
com 23,4 segundos. Podemos calcular, assim, duas razões: uma média de 
um plano a cada 7,4” (asl de 7,4”) e, em uma obra de 550 compassos 
(contados os 100 compassos repetidos da “exposição”), de 4,1 compas-
sos por plano. Importante ressaltar: trata-se de uma média e não uma 
sistemática regular, o que implica um ritmo visual vivo e enriquecido 
pela busca de diálogo com conteúdo captado.

Associando esses números à estrutura da obra, organizada em quatro 
seções (introdução, exposição, desenvolvimento e reexposição), acom-
panhamos as seguintes proporções:

· Introdução: com 62 compassos (4’31”), conta com 25 planos, 
perfazendo 2,4 compassos por plano ou de 9,8” por plano;

· Exposição: com 200 compassos (4’24”),9 conta com 41 planos, 
perfazendo uma média de 4,8 compassos ou de 6,4” por plano;

· Desenvolvimento: com 195 compassos (5’20”), conta com 48 planos, 
perfazendo uma média de 4 compassos ou de 6,6” por plano;

· Reexposição e coda: com 93 compassos (1’54”), conta com 17 planos, 
perfazendo uma média de 5,4 compassos ou 6,7” por plano.

Nota-se que a razão de planos por compasso na “Introdução” (2,4) 
não se confunde com velocidade de corte, pois se relaciona diretamente 
com o tempo mais lento sugerido pelo compositor – andamento lento 
que, mesmo tornando o switching em tempo real naturalmente mais 

9 A seção é repetida e conta com 2’11’’ na primeira leitura, e 2’13’’ na segunda leitura.
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confortável, não o provoca.10 De fato, a edição em planos mais longos 
(asl de 9,8”) desta seção se justifica por uma premissa velada e intuitiva, 
pacificada desde transmissões da década de 1950, que sugere servirem os 
tempos musicais como diretamente proporcionais à medida da edição de 
cortes – de tal modo que, em obras ou seções em tempo lento, há de se 
privilegiar mudanças lentas (e, por consequência, planos mais longos), 
assim como em obras ou seções em tempo rápido tende-se a privilegiar 
mudanças rápidas (e por consequência, planos mais curtos).11 De modo 
geral, observa-se a manutenção de uma asl praticamente constante nas 
seções seguintes (exposição, 6,4”; desenvolvimento, 6,6”; reexposição, 
6,7”), o que poderia ser interpretada como demonstração de estilo e 
unidade caso tal homogeneidade aparente – não fosse desmentida pelo 
comportamento aferível, que demonstra toda a variedade expressiva de 
tamanho de cada plano. Talvez, e essa é uma hipótese a ser empreendida 
em termos puramente teóricos, haja algum motivo ou interesse, intuído 
ou consciente, de estabelecer uma asl constante, eventualmente com 
alguma relação entre o ritmo das imagens e os sons captados.

As oito câmeras foram usadas em número não homogêneo de vezes. 
Com exceção das Câmeras 1 e 5, praticamente fixas em um plano, todas 
tenderam a cobrir uma certa diversidade de instrumentos da orquestra. 
Ambas câmeras fixas, curiosamente, também foram as que ficaram nos 
limites extremos como opções de uso: a Câmera 1 tendo realizado ape-
nas cinco planos (4% do total de 133 planos), e a Câmera 5, 24 planos 
(18% de 133 planos).

Levando-se em consideração o tempo de uso de cada câmera, os da-
dos resumem-se assim: a Câmera 1 foi usada em 4% das tomadas e 
ocupou 4% do tempo da produção; a Câmera 2 foi usada em 9% das 
tomadas e ocupou 9% do tempo da produção; a Câmera 3 foi usada em 
17% das tomadas e ocupou 14% do tempo da produção; a Câmera 4 
foi usada em 11% das tomadas e ocupou 11% do tempo da produção; 

10 Switching diz respeito à ação de operar o switcher, o aparelho que seleciona a câ-
mera e a distribui para o canal de exibição.

11 Sobre este assunto, ver Cantrick, 1954.
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a Câmera 5 foi usada em 18% das tomadas e ocupou 19% do tempo da 
produção; a Câmera 6 foi usada em 16% das tomadas e ocupou 19% 
do tempo da produção; a Câmera 7 foi usada em 17% das tomadas e 
ocupou 19% do tempo da produção; a Câmera 8 foi usada em 8% das 
tomadas e ocupou 6% do tempo da produção.

Outra inferência pode ser realizada a respeito das características 
das câmeras 3, 4, 5, 6 e 7: pela atividade e presença objetiva, parecem 
guardar uma qualidade única, com máxima variedade e opção de de-
talhamento de planos. As câmeras 1, 2 e 8, por sua vez, do ponto de 
vista quantitativo, acabam por guardar um uso quase que tangencial no 
conjunto da produção. A explicação destas peculiaridades é, de algum 
modo, explicitada na análise qualitativa e diz respeito à posição mesma 
de cada câmera, sua proximidade e distância da orquestra, que impac-
tam diretamente as opções de imagens que elas geram.

Se, por um lado, a análise dos dados quantitativos permite descre-
ver uma espécie de precariedade na distribuição espacial das câmeras 
– inferência a partir observação da quantidade de vezes em que as de 
número 1, 2 e 8 são usadas –, as atribuições qualitativas apenas tornam 
o caso mais complexo. A Câmera 2, por exemplo, embora conte com 
apenas doze planos em toda produção, apresenta com estes, oito planos 
distintos. Esta razão de 8/12, se comparada com a da Câmera 7, com 
22 planos e apenas sete variações (7/22), demonstra uma enorme usabi-
lidade. Talvez seja possível, seguindo esta linha de raciocínio e a fim de 
melhor ponderar sobre os dados qualitativos, propor um “coeficiente de 
variedade de planos” que aponte a versatilidade mesma do uso de cada 
câmera. Essa razão permitiria descrever o grau de pertinência de cada 
câmera, imaginando que, quanto mais próxima ao 1 – ou seja, cada to-
mada um novo plano –, maior é sua capacidade. 

O que fica evidentemente disposto é que, a despeito do baixo uso das 
Câmeras 8 e 2 – baixo uso em tempo veiculado e quantidade de toma-
das –, sua versatilidade parece enorme, sendo de fato aquelas que, ao 
lado da Câmera 4, proporcionalmente ao uso, garantiram mais opções 
de imagem. Neste sentido, a câmera mais decepcionante é exatamente a 
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Câmera 7, que parece ser muito ativa, mas apresenta poucas variações 
de plano proporcionalmente ao número de tomadas em que participa. 

Análise crítica

Independentemente dessas observações quantitativas e qualitativas, in-
teressa argumentar de maneira mais detalhada sobre algumas questões 
concernentes à qualidade do roteiro – entendido aqui como a sequência 
de planos que compõe os 16’20” de transmissão.

A despeito do que parecem ser erros eventuais, como o do Plano 13, 
com a correção do quadro à vista, ou das tomadas rápidas, que podem 
dar a impressão equivocada de um erro de switching, como a do corte 
extremamente rápido do Plano 124, ou mesmo da insistência, um pouco 
monótona, na cobertura do maestro com a Câmera 5 – 24 quadros sem 
qualquer variação –, o resultado é de uma precisão exemplar no que diz 
respeito à sincronia entre participação dos instrumentos e sua função 
musical – ou seja, fica garantido que cada intervenção instrumental re-
levante, do ponto de vista da apresentação dos elementos musicais, terá 
visualmente uma representação associada à sua fonte sonora. Entradas 
de instrumentos na metade ou no último quarto de um compasso, ou 
passagens rápidas em instrumentos secundários – tudo é apresentado ao 
telespectador, em uma descrição didática de cada elemento tímbrico que 
o diretor audiovisual considera relevante. Essa solução cria uma perma-
nente atmosfera de tensão audiovisual, onde os movimentos na tela se 
relacionam diretamente com a instrumentação da orquestra – algo cujo 
estímulo ao melômano médio está por ser aferido.

Essa visão do live streaming tem vantagens e desvantagens óbvias. 
Antes de tudo, ela requer um procedimento de operação que é complexo 
exatamente pelo grau de precisão exigido dos operadores de câmera. Do 
ponto de vista do espetáculo audiovisual, ele é construído a partir de 
uma lógica musical específica, que por vezes pode parecer errática, ao 
manter uma descrição na tela da apresentação responsiva aos timbres 
individuais. A desvantagem é que, ao respeitar esse tipo de referência 
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audiovisual, a partir da instrumentação, gera-se um certo frenesi de cor-
tes abruptos – sobretudo em uma orquestração como a de uma sinfonia 
de Gustav Mahler. Do mesmo modo, essa opção, “generalista” por na-
tureza, acaba por deixar de lado explorações estéticas para aqueles que 
consideram o live streaming um espetáculo, ou seja, uma oportunidade 
artística coerente em si mesma.12

Para entender o nível de realização consciente dessa produção no ro-
teiro da montagem é que serve o trabalho de análise sobre a produção 
2. As correções da produção 2 são, como já foi argumentado, decor-
rência da autocrítica realizada pelos produtores da performance em live 
streaming: basta lembrar que ela é o resultado do trabalho de pós-pro-
dução da produção 1 – e apenas uma semana após o evento público, 
transmitido ao vivo, foi possível consultar seu resultado. O que se perce-
be, no entanto, na produção 2, é a reprodução integral da produção 
1 – tanto em quantidade quanto em qualidade de planos, sem qualquer 
alteração nas durações e apenas uma alteração nas opções das imagens 
no plano.

A alteração está na substituição do Plano 64 (aos 7’50”, no compasso 
135b), agora não com o maestro pela Câmera 5, mas com o naipe de 
trompas pela Câmera 6. Do ponto de vista puramente técnico, a mudan-
ça é positiva, pois garante um pouco mais de variação, com um plano 
diverso daquele que é o mais reincidente de toda a produção 1. Ainda, 
a nova tomada segue a premissa de ilustração tímbrica pelas imagens, 
inserindo um plano cuja imagem é inaugurada cinco minutos antes do 
previsto na produção 1 (esta imagem “Naipe de trompas (fileira da 
frente) em plano aberto”, com a Câmera 6, será inserida na produção 
1 pela primeira vez apenas nos 13’55”, reincidindo em 14’25”).

12 A observação sobre os modos de transmissão audiovisual de um concerto sinfôni-
co como entretenimento para uma audiência ampla, ou uma forma de arte em si, 
está ainda por ser pacificada, mas já esboçada em ao menos um artigo acadêmico 
de Robert Willey, na seção “Three Approaches to Directing Concert Music Videos” 
(Willey, 2016).
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Por óbvio, tal alteração não justificaria uma nova iniciativa de análise 
quantitativa e qualitativa, já que a mudança de um plano com duração 
de 7 segundos não é, no contexto do artigo, elemento suficiente para 
mudanças significativas nas estatísticas gerais. Assim, ao já extenso tra-
balho, resta a crítica às opções dos produtores, em uma avaliação não 
apenas sobre a seleção das 133 imagens escolhidas em sua singularidade, 
mas sobre o todo do roteiro – ou seja, o efeito geral que cada uma dessas 
imagens acaba por ter na transmissão em si.

Como já comentado, não resta dúvida, neste momento, que a premis-
sa do live streaming realizado no dia 29 de março pela Filarmônica de 
Berlim, e usado como estudo de caso do presente trabalho, é a de docu-
mentação da performance a partir da variedade de sons instrumentais da 
obra. O que nos assegura que essa é uma decisão do roteiro de montagem 
é exatamente a manutenção dos mesmos predicados em duas produções: 
aquela objetivamente transmitida ao vivo (produção 1) e sua versão 
editada veiculada sete dias depois no mesmo website (produção 2), 
aqui usada como controle da primeira.

Não se pode deixar de ressaltar, no entanto, que alguns dos aparen-
tes erros realizados na produção 1 foram assumidos integralmente na 
produção 2. Talvez o mais gritante seja o Plano 13, apresentado de 
modo explicitamente fora de quadro, e corrigido à vista. Do mesmo 
modo, pode se justificar que o Plano 124 – rápido demais – talvez não 
seja entendido pelos produtores como errôneo (e, do ponto de vista do 
mero mapeamento instrumental, de fato não é), mas sua aparição por 
menos de 2 segundos pode, sim, dar ao telespectador a sensação de falha 
na operação de switching. De modo geral, essa mesma inquietação pode 
ser desdobrada para todos os planos com menos de 2 segundos – a saber, 
planos 39, 43, 117 e 118. É absolutamente compreensível e elogiável o 
virtuosismo de precisão do switcher, e é até justificável conceitualmente, 
mas não é possível deixar de reconhecer que o processamento visual se 
ressente completamente em uma sequência de impacto tão vertiginoso. 
Para o editor Greg Keast, tal velocidade pode ser “chocante, irritante”, 
algo que no jargão cinematográfico é reconhecido por “edição estilo 
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mtv”: tomadas de apenas 1 ou 2 segundos, ele sugere, geram uma quan-
tidade de informação visual esmagadora, onde a sucessão de imagens 
se sobrepõe ao conteúdo emocional – em um efeito “ocasionalmente 
cansativo” (Keast, 2015, p. 77).

A monotonia, entendida tanto pela falta de variação do ritmo geral 
de cortes quanto pela imagem específica dos 24 planos garantidos pela 
Câmera 5 (na produção 2, 23 planos) são também bastante inquie-
tantes: afinal, qual o motivo de não valer-se de outros enquadramentos 
com a mesma câmera, ou mesmo com outras câmeras dispostas sobre 
o palco, para cobrir a posição do maestro? A questão da redundância 
das imagens – um conceito geral cuja aplicação ainda está por ser devi-
damente avaliada no âmbito das transmissões audiovisuais de concertos 
sinfônicos -, é preciso reconhecer, talvez seja o predicado negativo mais 
ressaltado na produção presentemente analisada.

Ocasionalmente, um editor pode querer repetir uma ação particularmente dra-
mática ou espetacular a partir de um diferente ângulo. Usualmente isso é feito 
por ênfase temática ou pelo mérito do entretenimento, e não há nada de errado 
com essa prática. Do outro lado do espectro está a redundância, que é repetir 
informação ou imagem que a audiência já viu, conhece, ou pode inferir. Redun-
dância na narração de histórias visuais é uma forma de inutilidade que deve ser 
evitada, já que faz pouco para mover a história adiante. […] É necessário um 
certo nível de pensamento crítico para detectar redundâncias, mas a maioria das 
narrativas são melhores sem elas” (Keast, 2015, p. 169).

A produção 1 é monótona não apenas pela insistência em planos está-
ticos (descontados os oito que realizam movimento – oito em 133), mas 
também pelo modo como varia planos de um mesmo instrumento. Para 
tomar como exemplo, temos os oboés com o mesmo plano, pela Câmera 
7, nas tomadas 7, 10 e 12 – todas próximas entre si –, mas sabíamos, 
desde a tomada 3, que o instrumento estava disponível também por 
outra câmera: por que não garantir ao telespectador essa sutil sensação 
de variação visual em uma sequência de planos fixos tão próximos? 
Não há como dizer de “erro” aqui, mas sim de uma espécie de falta de 
sensibilidade audiovisual. O caso das trompas talvez seja ainda mais sin-
tomático: elas têm o mesmo enquadramento nas tomadas 17 e 19, outro 
nas tomadas 111 e 115, e um terceiro nas tomadas 80 e 82 (todos com a 
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Câmera 7). Sendo um dos instrumentos com o maior número de opções 
de imagem, fica a dúvida de por que realizar tomadas com planos iguais 
tão próximas uma da outra.

De modo geral, a presença de um único plano para a cobertura de 
instrumentos importantes no contexto da obra, como o violoncelo por 
exemplo, pode ser justificada pela eventual dificuldade de enquadramen-
to, mas acaba sendo, no entender deste artigo, justificativa para uma 
crítica negativa por redundância e pouca imaginação visual. Do mesmo 
modo, tanto a ausência de movimento na maior parte dos planos quanto 
alguns enquadramentos notavelmente pouco convincentes (“Harpa” no 
Plano 90, “Tuba” no plano 74 e “Contrabaixos” nos Planos 14 e 21) 
evidenciam o enrijecimento demasiadamente convicto das já criticadas 
premissas didáticas da produção, que certamente enfrentam outras di-
ficuldades ante o próprio modo de posicionamento das câmeras ou seu 
modo de operação. O fato é que, com tal conjunto disponível de câmeras 
móveis, infinitas soluções poderiam ser encontradas.

Analisando até a era que antecede em duas décadas o ambiente di-
gital, o historiador Brian G. Rose sugere três períodos distintos para as 
transmissões de concertos nos eua (Rose, 1986, p. 91-119). O primeiro 
seria exatamente o da transição da rádio para a tv, com a presença mar-
cante da nbc Symphony Orchestra e seu regente, o italiano Arturo Tos-
canini, no que chama de “década de diversas abordagens”, dada a rica 
produção da década de 1950, que contou com o impacto público da série 
educativa Omnibus. O segundo, além das produções da então emergente 
Public Broadcast Company (pbs), conta com os prestigiosos especiais de 
música clássica, todos produzidos ao longo da década de 1960. Final-
mente, o terceiro e último período, nas décadas de 1970 e 1980, com o 
amadurecimento da linguagem em programas de alto prestígio e custo 
e alguns experimentos para soluções alternativas de menor investimen-
to. O padrão sugerido por Brian Rose para as filmagens da década de 
1980, no qual “a edição é […] determinada em resposta às demandas 
musicais” e a montagem feita a partir dos “padrões rítmicos” (Rose, 
1986, p. 130), parece ter alcançado o estado da arte em produções ao 
vivo como as apresentadas pela Berliner Philharmoniker. Mas quando o 
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roteiro de uma transmissão ao vivo prevê uma lógica audiovisual tal qual 
aquela apresentada na produção 1, em verdade, está privilegiando não 
“a” demanda musical da obra, mas “certo tipo” de demanda musical, a 
saber: a do jogo instrumental, em que a orquestração – elemento da su-
perfície da estrutura composicional – dita os parâmetros da montagem. 
Nem sempre é assim. A título de comparação com as 133 tomadas das 
produções aqui analisadas, é de interesse lançar luz a outras produções 
da mesma orquestra, em filmagens da mesma obra no mesmo local. 

Disponibilizadas no mesmo site, o Digital Concert Hall, temos acesso 
a outras quatro transmissões ao vivo do primeiro movimento da Primeira 
sinfonia de Gustav Mahler, guardadas em acervo. Naquela realizada no 
dia 16 de dezembro de 1989, com o maestro italiano Claudio Abbado, 
a filmagem é dirigida por Brian Large. O posicionamento e modo de 
operação de câmeras são bem diferentes – com operadores dedicados 
a cada câmera, no local, e não câmeras acionadas remotamente. Além 
disso, há um número reduzido de câmeras: apenas seis, quatro delas 
dentro do palco e duas do lado de fora. O resultado é evidentemente 
distinto e sua comparação detalhada neste momento desnecessária, res-
tando entender ao menos um dos parâmetros, o cinemétrico: a produção 
de 1989 conta com apenas 64 tomadas ao longo de seus 15’50” (asl = 
14,8”). Entre estas, quatorze tomadas duram mais de 40 segundos, duas 
das quais com quase um minuto; as tomadas mais rápidas contam com 
cerca de 2 segundos (quatro tomadas, bem ao final da produção, perto 
do clímax do movimento). 38 entre as tomadas são em plano fixo (59% 
das 64 tomadas) embora apenas 23 prescindam de sutis ajustes de enqua-
dramento que acompanham os movimentos naturais dos músicos (35% 
das 64 tomadas). Ao final, garante-se um efeito notável de intimidade e 
“calor” da transmissão. 

Com mesmo tipo de modo de operação, mas com nove câmeras, o 
concerto de 1.o de fevereiro de 1994, sob a regência de Bernard Haitink 
e direção de Barrie Gavin, contou com o número impressionante de 216 
tomadas, em um programa de duração de 17’41” (asl = 4,9”).

Outros dois eventos, já com modo de câmera por operação remota, 
têm comportamento igualmente idiossincrático. Aquele de 5 de novem-
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bro de 2010, regido por Sir Simon Rattle e dirigido por Stéphan Aubé, 
tem 133 tomadas, e, com 16’22”, espelha em muito a produção analisada 
no presente artigo (ambas com asl = 7,4”); um estudo qualitativo destas 
duas produções poderia render boas reflexões (há, tanto lá como aqui, 
também oito planos com movimentos de câmeras). Do mesmo modo, 
o concerto realizado no dia 12 de junho de 2015, regido por Gustavo 
Dudamel e cujo diretor é Robert Gummlich (também com câmeras de 
monitoramento remoto), conta com nada menos que 168 planos – todos 
fixos – em uma performance de 16’58” (asl = 6,0”).

Sem que seja necessário o aprofundamento da análise destas produ-
ções e entendendo as diferenças tipológicas entre cada uma delas – po-
sicionamento e modo de operação de câmeras, ou mapa de orquestra –, 
inquieta-nos o quanto há de distinto nas suas premissas. A tensão entre 
“didatismo” e “continuidade” nas transmissões de concertos sinfônicos 
poderia ser eventualmente discutida no campo das referências concei-
tuais de edição e montagem. Pois o fato é que, ao criar continuidade 
visual à custa de uma descontinuidade perceptiva, a montagem de con-
certos sinfônicos, como toda montagem, precisa também enfrentar toda 
a tensão objetiva do fluxo temporal à qual se submete – que, no caso 
de uma performance ao vivo de música, seguirá sempre reforçado como 
um fluxo contínuo. Por fim, do ponto de vista expressivo, é sabido que 
uma transmissão que privilegie imagens próximas aos músicos e seus 
instrumentos, registrando a tensão intrínseca da execução, tende a ser 
entendida pelo telespectador como mais emotiva. Interessaria investigar, 
ainda, os termos dessa proximidade e o quanto a profusão de cortes 
pode interromper essa empatia natural gerada pela proximidade com os 
artistas do palco. A expectativa é que uma transmissão onde o telespec-
tador possa usufruir da imagem por um tempo mais longo aumente sua 
concentração e, com ela, seu envolvimento com a performance.

Conclusão

Do caso particular, podemos concluir que a produção audiovisual para 
a Primeira sinfonia de Mahler realizada na temporada 2018/2019 da 
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Filarmônica de Berlim foi um empreendimento complexo mas curado em 
detalhes pelos produtores. Os dados quantitativos e qualitativos expli-
citam o virtuosismo e a alta capacidade reativa dos equipamentos e da 
equipe de operação da transmissão ao vivo. Por outro lado, analisando 
o sequenciamento das imagens na decupagem do roteiro de transmissão, 
pode-se perceber o quanto das premissas estéticas audiovisuais são po-
tencialmente questionáveis: a opção pela ilustração imagética a partir da 
tímbrica orquestral, e não pela estrutura formal, por exemplo, acaba por 
gerar sequências de planos de gosto e efetividade duvidosos.

Uma conclusão mais geral que podemos tirar do presente trabalho, é 
que a análise mais rotineira a partir de dados cinemétricos de concertos 
para orquestra pode apontar para um campo de pesquisa promissor. 
Apenas com o alargamento da amostragem crítica poder-se-á partir para 
questões como estilística de filmagem ou impacto na recepção entre ou-
tras variáveis que seguem ainda por ser devidamente exploradas. Do 
ponto de vista acadêmico, um aspecto de interesse diz respeito à con-
cepção da forma musical e o modo como ela, nessas produções, se vê 
traduzida. No presente artigo já é possível esboçar algo neste sentido, o 
que certamente será possível aprofundar diante de um acervo de dados 
mais relevante.
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O campo dos estudos de som
no audiovisual, observação
como método e audio-logo-visão:
entrevista com Michel Chion
Luíza Alvim1

Compositor de música concreta e um dos mais importantes teóricos 
do som no audiovisual, Michel Chion foi professor no Instituto de 

Cinema e Audiovisual da Universidade Paris 3 (sempre com contratos 
temporários renovados – jamais como permanente, como faz questão 
de frisar). É autor de diversos e fundamentais livros sobre som e música 
no audiovisual,2 além de estudos de obras de cineastas, um livro sobre 
roteiro cinematográfico e trabalhos sobre música concreta. Continua a 
publicar e a dar cursos em vários pontos do mundo e em sua própria 
casa, entre muitos outros projetos. Na entrevista que segue, Chion faz 
um apanhado de sua carreira nestes diversos âmbitos, posiciona-se entre 
as diversas correntes no campo acadêmico e, bastante crítico, faz consi-
derações sobre a área de som no audiovisual em seu país. Evoca também 
seus estudos mais recentes sobre a língua e a linguagem no cinema, seja 
na forma falada ou escrita.

A longa conversa teve lugar no dia 7 de fevereiro de 2020, quan-
do Chion generosamente nos recebeu, no início de uma tarde excep-
cionalmente bela, em seu apartamento no quinto andar de um prédio 
haussmaniano do centro de Paris. Ofegando com a subida e chegando 
ao final das escadas, podíamos ouvir uma sonata de Mozart que Chion 

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (ufrj).
2 O único traduzido em português (em uma edição de Portugal) é L’audio-vision (A 

audiovisão), publicado originalmente em 1990.

doi: https://doi.org/10.47146/rbm.v33i1.37018

Recebido em 3 de abril de 2020, aprovado em 10 de abril de 2020.
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tocava ao piano. Em anos anteriores, tivemos várias oportunidades de 
conversar com o professor, seja após seus cursos na universidade Paris 
3, em sua casa ou no bar ali próximo, “Le Comptoir des Archives”, o 
que contribuiu para uma certa informalidade que talvez transpareça em 
alguns momentos da entrevista. Saímos com o sol se pondo e Chion se 
desculpou por ter sido tão “falador” (bavard), o que de modo algum nos 
incomodou (muito pelo contrário), deixando-nos um rico painel de suas 
ideias e seu modo de pensar o contemporâneo e o passado.

LUÍZA ALVIM: O senhor é considerado um dos pioneiros dos estudos aca-
dêmicos de som no cinema tanto na França quanto no mundo. Percebo 
que, no lado anglófono, os pesquisadores de som e música no cinema 
se reúnem mais em grupos, constroem mais redes de pesquisadores, pu-
blicam livros coletivos etc., ao passo em que, aqui na França, muito se 
concentra na figura do senhor, sem a formação propriamente de uma 
rede. O senhor concorda com isso? O que pensa da situação atual dos 
estudos de som no audiovisual na França?
MICHEL CHION: Pelo que conheço, há muito pouca coisa. Há uma pessoa 
que publicou um livro isolado e que se chama Daniel Deshays, mas ele 
se sentiu impelido a se posicionar contra o meu trabalho, como se, para 
existir, precisasse se colocar contra outro. Ele sugere, em seu livro, que 
eu submeto o som à imagem, pois ele é alguém que ensina o som de 
maneira corporativa, ou seja, que se coloca numa posição de defesa do 
trabalho dos profissionais do som. O que é um paradoxo, pois quase 
todas as minhas músicas são desprovidas de imagem. É bem irônico, já 
que ele trabalha para espetáculos, cinema e teatro. Este é um exemplo. 
Há outros autores, mas, no momento, com exceção daqueles que tra-
balham com a música no cinema, que é um assunto bem clássico (por 
exemplo, com análise de partituras) – e veja que recebo os programas de 
cursos de universidade, acompanho os livros que são publicados –, não 
há nada... O fato é que, no começo do ano passado, a Universidade de 
Rouen organizou um colóquio em homenagem a mim e meu trabalho. 
Muito bom, mas eles trabalham com a música no cinema, um trabalho 
generalista sobre as relações audiovisuais. Não sei muito bem como está 
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nos Estados Unidos, sei que há trabalhos históricos importantes. Tam-
bém não conheço toda a situação francesa para julgá-la, mas, no campo 
universitário, recebo as novidades do que acontece em Paris 3, vejo os 
colóquios que eles organizam e há anos que não há nada em torno do 
som ou de questões sonoras. Referem-se, sobretudo, a novas formas de 
audiovisual – o que não altera a relação som-imagem –, como séries, 
canais de YouTube e sobre a recepção.

De minha parte, continuo a publicar livros, mas os últimos não fi-
zeram sucesso. Coincidiram com um momento em que os livros sobre 
cinema não dão certo na França, não se vendem. O último livro que 
publiquei em francês, Le complexe de Cyrano [O complexo de Cyrano], 
é sobre a questão da linguagem e da língua em filmes franceses. É um 
livro em que procuro considerar o cinema francês como um todo a par-
tir da língua. Ele foi rechaçado pela intelligentsia francesa, porque eles 
querem, a qualquer custo, que exista a Nouvelle Vague, o “bom cinema” 
e o cinema acadêmico e eu não faço diferença [entre diversos tipos de 
cinema]. Outro de meus livros recentes, L’écrit au cinéma [O escrito no 
cinema], igualmente um fracasso comercial, é sobre tudo o que se pode 
ler nas imagens do filme: cartas, nomes de ruas etc. Fiquei feliz de escre-
vê-lo para ampliar meu trabalho sobre a linguagem, pois, efetivamente, 
no audiovisual, ler e ouvir um texto ou apenas ler, não é a mesma coisa, 
são aspectos que provocam questões específicas e frequentemente são 
questões ausentes dos estudos cinematográficos, pois se considera que o 
sentido das palavras não tem importância. Em Montreal, propus um cur-
so sobre filmes multilíngues, aqueles em que são ouvidas várias línguas. 
Nele, observo, por exemplo, que, em Inglorious basterds [Bastardos 
inglórios, 2009] de Tarantino, por um lado, ouvimos cinco línguas e, 
por outro, a língua é neutralizada porque as legendas não preveem ne-
nhuma diferenciação entre elas. Então, o espectador fica numa posição 
irreal e abstrata de alguém que compreende todas essas línguas. É algo 
que me interessa, pois acredito que tem relação com o meu assunto: o 
audio-visual,3 que chamo agora de audio-logo-visual. Resumindo, não 

3 Embora em português a palavra seja escrita sem hífen, ele existe em francês e é algo 
de que Chion faz questão. Mantivemos também o hífen aqui, para fazer o jogo com 
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podemos dizer que o cinema seja somente o som e a imagem, há também 
a questão do dito e do mostrado, da língua. Fui convidado a trabalhar 
por um ano em Berlim e fiz uma cronologia do cinema audio-logo-visual. 
É um trabalho infinito, mas constato que, na França, não há nada.

É preciso ter ao menos uma noção musical e noções elementares de 
Linguística para não confundir os fonemas e o som. Dou cursos aqui 
em casa onde ensino as pessoas a ouvirem, ensino a escuta reduzida 
– algumas noções de escuta reduzida são úteis, mas é uma prática que 
não é ensinada em lugar algum. Há também algo importante que é o 
aspecto histórico e, na França, uma parte dos estudos cinematográficos, 
a meu ver, está um pouco bloqueada pelo clima de “cinema de autor”. 
A questão do autor ocupa neles muito espaço, seja por eles se fecharem 
num autor, seja, quando trabalham sobre gênero cinematográfico, por 
não fazerem comunicá-lo com outras questões. Então, por exemplo, tra-
balham com o giallo italiano,4 com o cinema musical francês dos anos 
50, mas não fazem comunicar essa questão com aspectos históricos do 
cinema francês e se fecham num gênero. Pode-se dizer que, na França, é 
o cinema popular de um lado e cinema não popular, artístico, de outro. É 
algo absurdo, que bloqueia muitos estudos. Mas é também uma situação 
franco-francesa: nas escolas de cinema nacionais, na Fémis, por exem-
plo, o departamento de som esteve por muito tempo nas mãos de Michel 
Fano, que desprezava o cinema, exceto algumas obras de Robbe-Grillet, 
Godard, então, ele bloqueava a abertura a outra coisa. E também tem 
um aspecto do mundo prático: durante muito tempo, a maneira de fazer 
o som do filme e a distribuição das tarefas eram muito diferentes mesmo 
entre países vizinhos: na Itália, dublava-se tudo; na França, dizia-se: é 
preciso usar somente som direto – ao passo em que, na realidade, fazia-se 
muita dublagem na França, mas não se ousava dizê-lo. E agora, por cau-
sa das mudanças tecnológicas, as práticas se internacionalizaram, mas, 
durante muito tempo, o estudo sobre o som ficou limitado ao caso fran-
cês. Há um livro cujo título é Le son direct au cinéma [O som direto no 
cinema], mas, na verdade, só se refere ao som direto no cinema francês...

a construção seguinte, audio-logo-visual.
4 Gênero italiano policialesco, literário ou cinematográfico.



michel chion

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 1, jan.–jun. 2020 · ppgm-ufrj

469

L.A. Os americanos fazem muito isso. Dizem “o som e a música no cine-
ma”, mas querem dizer, na verdade, “no cinema americano”.
M.C. Aí já não sei. Sim, tudo bem, é interessante, mas é preciso colocar 
[essa especificidade] no título. Não posso prever o futuro, mas o que 
propus como método de análise continua válido; no entanto, isso implica 
em separar o nível tecnicista (como é feito, quem faz o quê) e o nível da 
percepção da obra na qual, como continuo afirmando, não existe banda 
sonora: isso quer dizer que tudo o que ouvimos é em relação ao que ve-
mos. Essa fórmula “não há banda sonora”, que enunciei em 1982, cho-
cou um lado corporativo um pouco essencialista que diz: “existe o som”, 
“existe a imagem”... Penso que, para completar esse quadro francês, que 
obviamente recebe muitas críticas de minha parte, há a influência, em 
minha opinião, negativa de Deleuze. Deleuze usou a palavra “imagem”, 
tudo é imagem, o som é parte da imagem, e é tão abstrato e generalis-
ta, que não se pode trabalhar a partir disso. Além disso, o que reprovo 
nos dois livros de Deleuze sobre o cinema é que eles são extremamente 
“autoristas”: quer dizer, ele escolhe trinta autores e toda uma porção 
do cinema que não é particularmente “de autor” lhe escapa. Faz umas 
duas ou três alusões aos musicais e aos westerns, mas é tudo. A meu ver, 
não se pode fazer uma história séria sob um ângulo totalmente “autoris-
ta”,5 é preciso integralizar a história. Mais ainda, é a-histórico, não há 
historicidade nenhuma em Deleuze, ficamos numa esfera abstrata. Isso 
teve uma influência na França que me surpreendeu. Pessoas que têm um 
ponto de vista histórico, como eu e Michel Marie,6 são raras. Há também 
um aspecto geracional. Eu e Michel Marie somos os últimos generalistas 
do cinema. Ele conhece Godard, mas também o cinema popular francês. 
Sou generalista, mas não há mais generalistas na França. Entendo que é 
difícil, a história do cinema é tão longa... Não estou a par de todo livro 
que é publicado, mas, pelo que vejo, seguem frequentemente um modelo 

5 No original, auteuriste. Optamos pelo neologismo, já que é uma posição bastante 
crítica de Chion ao cinema de autor como único cinema válido de ser estudado e não 
caberia o adjetivo, usado geralmente de maneira positiva, “autoral”.

6 Professor do Instituto de Cinema e Audiovisual da Universidade Paris 3, autor de 
diversos livros.
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autoral: autores de música no cinema, e é sempre Bernard Herrmann... 
Felizmente, a professora Cécile Carayol, que organizou o colóquio sobre 
o meu trabalho em Rouen, tem uma abordagem autoral, mas, em todo 
caso, escolhe objetos originais, compositores franceses contemporâneos 
ao invés de ficar sempre trabalhando sobre Morricone e Herrmann. Não 
tenho nada contra uma abordagem autoral, eu mesmo escrevi cinco li-
vros sobre autores (Lynch, Tarkovsky, Tati, Kubrick e um filme de Ter-
rence Malick), mas a maior parte dos meus livros não são “autoristas” 
e creio que as duas abordagens são necessárias.

L.A. O senhor falou um pouco de método e, no campo da Música como 
um todo, não necessariamente da música no cinema, é muito forte – ao 
menos, no Brasil, é muito forte – a semiótica. Nos seus trabalhos, não 
há semiótica. Gostaria de saber se o senhor já foi alguma vez “atacado” 
– sei que talvez não seja a palavra mais conveniente – por não trabalhar 
com a Semiótica, pois, no Brasil, caso não se use esse método em análi-
ses, a pessoa se arrisca a ter seu trabalho julgado como não suficiente-
mente científico.
M.C. É engraçado. Não fui exatamente atacado, mas fui posto de lado por 
algumas correntes e professores. Foi graças a Michel Marie que pude ser 
professor sem ter emprego fixo na Paris 3, mas sentia que Roger Odin, 
que criou a semio-pragmática, não gostava do que eu fazia. Ele não era 
agressivo, mas o que eu fazia não lhe dizia respeito. Pessoalmente, não 
consigo entender nada de semiótica.7

L.A. Eu tampouco.
M.C. Ufa! Mesmo as três categorias de Peirce, não consigo entender. Não 
sei por quê, leio e entendo autores muito difíceis na filosofia, mas não 
consigo entender nada de semiótica.

L.A. Acontece a mesma coisa comigo!

7 A expressão francesa utilizada por Chion é sémiologie, que existe em português 
como semiologia. Em português, tendemos a compreender a semiologia como uma 
corrente francesa ligada a Roland Barthes, e a semiótica como uma corrente anglo-
-saxã e peirciana. Em francês tal divisão não é tão evidente, e Chion se refere a Peirce 
logo a seguir. Desde o início, referia-me mais a tal corrente.
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M.C. De fato, a pregnância da semiologia é talvez menor na França, ainda 
que muitas coisas tenham emergido na França, como a semio-pragmá-
tica de Roger Odin. Vi que Odin fez o prefácio de um livro em francês 
que tomava uma posição diferente da minha, Les sons au cinéma et à la 
télévision [Os sons no cinema e na televisão], de Laurent Jullier, que era 
odiniano no começo, mas tem reivindicado cada vez mais o que chama-
mos de neurociência, ciência cognitiva. Assim, o cognitivismo americano 
ganhou terreno e inspira nossos trabalhos na França. Quanto a isso, não 
digo que não entendo nada, mas acho que as questões são mal colocadas; 
por exemplo, quanto se fala de emoção, é preciso definir em que sentido 
está se tratando.

Com relação a tudo isso, não senti tanto revés na França, meus livros 
se vendiam, porém, eu era mais facilmente convidado para dar aulas 
na Suíça ou em escolas privadas francesas, do que na Fémis, que é a 
escola nacional francesa, ou nas universidades francesas. Felizmente, 
Michel Marie defendia meu trabalho, enquanto outros eram reticentes. 
Pensei que fosse porque eu não tinha os mesmos ídolos que os outros. 
Por outro lado, vejo que Audio-vision [Audiovisão] é muito traduzido. 
Depois que somos traduzidos, há pessoas que nos lêem à sua maneira – 
é o direito delas. Publiquei um livro, Le son [O som] em 1998, que foi 
traduzido em inglês por James Steintrager, mas ele o fez acrescentando 
um prefácio de 60 páginas muito crítico com relação ao meu trabalho. 
É muito ambivalente. Talvez porque seja um livro muito pragmático e 
eu não essencializo o som. Questionei-me sobre o que houve, mas tive 
sorte porque fui muito traduzido em inglês. Tive a sorte de publicar 
livros numa época em que havia poucos livros sobre o assunto, em que 
os livros sobre cinema se vendiam – porque agora não se vendem mais. 
Um problema que tenho na França é que dois terços dos meus livros não 
são mais encontrados em francês porque o editor dos Cahiers du cinéma 
não apenas entrou em falência, mas também as pessoas que os chefiavam 
eram cínicas. Foram vendidos e revendidos recentemente.

Às vezes, perguntam a mim: o senhor ainda a pensa a mesma coi-
sa daquilo que escrevia nos anos 1990 sobre as relações som-imagem? 
Claro: não há banda sonora; não é porque o som pode passear de vez 
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em quando pela sala, no Dolby Atmos o som vai para o teto – sim, por 
três segundos – mas o essencial do som vem da tela. De todo modo, os 
filmes são feitos agora em sua maior parte para se adaptarem a todas 
as condições possíveis, incluindo no avião com um fone ou mesmo sem 
fone, com leitura de legendas. Daí a importância, a meu ver, do fato de 
que muitos filmes populares recentes usam muito mais diálogos que an-
tes. Antigamente, em filmes populares (alguns westerns nos anos 1960, 
certos filmes policiais nos anos 1970), havia uma sequência de 15 mi-
nutos em que não se pronunciava uma só palavra. Agora, isso é muito 
raro, pois é preciso manter o interesse por meio do diálogo, porque se 
sabe que as pessoas vão ver o filme num tablet, num celular, portanto, os 
filmes devem estar adaptados a todas as situações. Deste modo, as rela-
ções som-imagem estão ligadas à palavra. Então, as leis de combinação 
audiovisual não mudaram há 30, 40 anos – e por que mudariam, aliás? 
No final de Audiovisão, há o método de observação que continuo a con-
siderar bom: cortamos o som ou a imagem e observamos o que ocorre. 
Na França, observar é algo que aborrece as pessoas, é preciso ter ideias, 
desenvolver uma tese, mas a observação para mim tem muita importân-
cia porque sou filho de um homem da ciência. Meu pai era engenheiro 
na área de fundição de metais: não era a teoria, era preciso fazer experi-
mentos, observar os resultados, tirar fotos etc. E não foi por acaso que 
me interessei por Pierre Schaeffer, pois Schaeffer foi um engenheiro que 
escreveu um método de observação do som. A observação é algo que está 
no princípio da Ciência: observar as estrelas, as nuvens etc. A observação 
é, para mim, sempre fundadora e acho que isso é o que falta na França.

L.A. A propósito de Schaeffer – e o senhor também falou de escuta re-
duzida no início da entrevista –, eu me lembro das aulas em Paris 3,8 
em que o senhor tentava introduzir alguns termos da morfotipologia de 
Schaeffer. Já pensou em fazer uma adaptação da morfotipologia para o 

8 A entrevistadora assistiu às aulas de Michel Chion durante um ano de seu doutora-
do-sanduíche na Universidade Paris 3, no ano universitário francês de 2011-2012. 
Eram disciplinas de graduação, mas Chion expunha nelas toda a sua teoria sobre 
a “audiovisão”, como por exemplo, muito especialmente, no curso de fevereiro a 
junho de 2012.
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estudo dos sons não-musicais no cinema? Porque é muito difícil descre-
ver esses sons...
M.C. Quando dou cursos aqui, geralmente uso sequências de filmes, 
como a sequência inicial do filme de Sergio Leone, Era uma vez no Oeste 
[1968], em que não há fala. A força da sequência vem não somente das 
ideias dramáticas, mas também pelo fato de que os sons se diferenciam 
em sons com uma altura precisa (“tônicos”, como diz Schaeffer) ou sem 
altura precisa e complexos, contínuos ou descontínuos; de fato, é bem 
fácil de aplicar a escuta reduzida. É preciso aceitar que a escuta reduzi-
da é uma classificação elementar e simples, que não entra em detalhes. 
Quando se trata de um campo bem preciso, como a linguagem... nela, 
não ouvimos os sons, mas sim os fonemas, é uma escuta que passa por 
um condicionamento. Na escuta linguística, temos dificuldade de ouvir 
os sons porque a decifração da língua passa por outra lógica: uma lógica 
comparativa e própria à linguística. Assim, a escuta reduzida funciona 
melhor naquilo que chamamos de ruído ou na música: escutar na qua-
lidade de sons. Numa sequência de filme, mostro com frequência como 
determinado som produz um efeito porque durante cinco minutos só 
ouvíamos sons sem altura precisa e, de repente, ouvimos um som com 
altura precisa e isso se constitui num acontecimento para o ouvido. E a 
razão não é o conteúdo dramático, é um acontecimento acústico. E isso 
é a escuta reduzida. Há também as categorias contínuo/descontínuo, 
ou ligado/destacado, como se diz em música (legato/stacatto): elas são 
representativas não apenas para os ouvidos, mas também para os olhos. 
Mostro como uma boa parte daquilo que podemos fazer em termos de 
descrição no cinema, independentemente do conteúdo semântico, passa 
por categorias tais como ligado – destacado: por exemplo, algo fluido, 
um movimento de câmera, algo que se desloca, uma ruptura. É a mes-
ma coisa para o olho e para o ouvido e isso faz parte do que chamo de 
transsensorial, ou seja, coisas que são comuns a dois sentidos no míni-
mo. Muitas pessoas praticam a percepção visual reduzida por definição: 
quando distinguem uma forma quadrada, é a percepção reduzida, é a 
forma, mas não se dão conta.
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Falávamos há pouco [antes de começar a gravação da entrevista] das 
interpretações de Mozart. É uma história que conto frequentemente e 
que leva ao concreto-visual: num curso que eu dava, um aluno me mos-
trou uma montagem de imagens que tinha feito sobre o Carnaval de Ve-
neza, acompanhadas pelo movimento lento de um concerto de Mozart. 
Ele estava decepcionado porque não estava funcionando mais, ao passo 
em que, quando tinha feito as primeiras tentativas, funcionara. Pergun-
tei-lhe: quando você preparou sua montagem, utilizou a mesma inter-
pretação da música? Disse que não. Respondi-lhe: você deve ter usado 
uma versão de Mozart como aquelas de vinte anos atrás, muito ligada, 
e talvez você tenha pego, em seguida, uma versão mais moderna, mais 
destacada. Então, o que mudou foi o som, a música. Ele me disse: “Sim, 
é isso”. E por que ele não usou o disco antigo? Porque era um disco com 
arranhões. Para mim, é uma lição concreta: quando ouvimos uma mú-
sica num filme, não ouvimos a música em si, ouvimos uma versão dessa 
música. É uma gravação de uma execução particular, mixada de uma 
maneira particular. E é esse ouvido concreto que é preciso desenvolver. 
Não é estudar a música de filme apenas por meio das partituras, é preciso 
também ouvir o som, que pode variar muito, principalmente quando se 
trata de peças musicais que não são mais tocadas hoje como há 40 anos, 
como as de Bach. Isso é válido mesmo para Berlioz. Reconheço imedia-
tamente no rádio gravações da Sinfonia fantástica de Berlioz feitas com 
uma orquestra muito boa, a Orquestra Revolucionária,9 é diferente...

Você pode utilizar a escuta reduzida para estudar a forma, mas sem-
pre relacionando o que se ouve e o que se vê, pois há cortes, detalhes 
de textura, há coisas que vemos e que ouvimos, coisas cuja causa não 
vemos, coisas de que vemos a causa etc. Nos cursos aqui, uso com fre-
quência passagens sem falas porque é mais fácil de aplicar, mas pode-se 
fazer também com um trecho com música. Mas aí, é claro, é preciso 
incorporar a linguagem musical, porque se não se conhece a diferença 
entre maior e menor, não se entende nada. É universal, já que certos tra-
ços da música ocidental se universalizaram. Se vejo um filme coreano, 
9 Chion refere-se à “Orchestre Révolutionnaire et Romantique” criada em 1990 por 

John Eliot Gardiner e dedicada à interpretação do repertório clássico-romântico.
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há muitas coisas extraídas da linguagem musical que é agora universal. 
O problema dos estudos cinematográficos é que muitos não têm noções 
musicais elementares e podiam ter...

L.A. Sim, a interdisciplinaridade é um problema. Por exemplo, o senhor 
foi professor num curso de Audiovisual na Universidade Paris 3 e lá não 
havia curso de música...
M.C. Sim, é completamente separado, é em outro lugar.

L.A. Então, o senhor pensa que esta interdisciplinaridade necessária para 
compreender a música no cinema é um problema para o campo?
M.C. Sim. Certas pessoas [do campo da música] que trabalham sobre a 
música no cinema não tem a menor noção de cinema, então, elas estu-
dam as partituras, tentam transcrever o que ouvem, mas não ouvem os 
sons. E alguns ouvem os sons porque têm uma formação de técnicos de 
som, uma prática, uma formação que veio pela prática. Creio que, para 
a escuta reduzida, é preciso um mestre, porque, senão, não nos damos 
conta do que fazemos.

Então, é verdade que o problema é a interdisciplinaridade e que seria 
necessário, durante os estudos cinematográficos, receber noções elemen-
tares de música, de diferença de maior e menor, do que é um tom, um 
modo – não necessariamente reconhecer todos os instrumentos –, noções 
simples assim: o que é um vibrato. E isso falta muito na França, isso 
bloqueia os estudos cinematográficos.

Ou então, é comum que as pessoas sejam bloqueadas por palavras 
abstratas. Por exemplo, em Paris, algumas pessoas queriam estudar as 
relações imagem-som num videoclipe e eu dizia: “atenção, em quase 
todos os clipes, há palavras”. Geralmente, num clipe é preciso fazer 
uma comparação entre as palavras da canção e o que vemos, coisas que 
estão por vezes em registros diferentes. Além disso, em alguns clipes – o 
que chamo de audio-logo-visual – vemos palavras que saem e que são 
mostradas de uma determinada maneira, há um jogo também sobre o 
significante e o significado verbal. Mesmo na canção mais simples, as pa-
lavras são importantes. Na França, as pessoas esquecem com frequência 
[as palavras], porque ouvem muita música anglo-saxônica, só entendem 
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a metade do sentido das palavras, mas em outros países, chamou-me a 
atenção nos Estados Unidos da América, as pessoas querem entender o 
sentido das palavras. Quando eu passeava de carro durante o dia nos 
Estados Unidos e procurava uma estação de rádio de música clássica, 
percebi que só havia música instrumental. Disse a mim mesmo que era 
muito curioso, pois, na França, na rádio clássica tem muita música vocal 
também. À noite, eles colocavam uma ópera, mas, durante 30 minutos, 
alguém contava a história da ópera porque, para eles, se alguém canta, 
quer dizer alguma coisa, não é neutro. Então, percebi: ah, esta é a razão, 
eles querem que compreendamos o que é dito; mesmo se é cantado, faz 
parte do dito, é verbal. Então, na França por vezes as pessoas funcionam 
por meio de categorias abstratas: “música” essencialmente. Aliás, na 
história da música mundial, a música instrumental é a minoria e quase 
toda música tem texto. Isso me impressionava porque Boulez, que era 
ídolo na França, se lixava completamente para o sentido das palavras. 
Por exemplo, o sentido emitido nas óperas de Wagner – e ele regeu 
muito Wagner – não lhe interessava. Ele regeu uma versão de Pelléas et 
Mélisande de Debussy com cantores de diferentes nacionalidades que 
não objetivavam serem compreensíveis, mas ele se lixava. O texto não 
lhe interessava porque, para ele, era a “música”. Ele fez músicas vocais 
sobre poemas, mas se as pessoas quisessem compreender os sentidos das 
palavras, teriam que ler os poemas. Wagner é um bom exemplo porque 
é um poeta, a escrita é muito importante. Wagner não foi somente um 
músico, era um dramaturgo, um teórico.

L.A. O senhor já falou da falta de interesse pelo som no cinema no cam-
po acadêmico, mas sinto, de um modo geral, que há mais interesse hoje 
que antes da parte de realizadores e estudantes – ao menos, na minha 
experiência no Brasil. Acha que isso poderia estar ligado a melhores 
condições das salas de exibição no que concerne o som ou porque, com 
maiores possibilidades tecnológicas, acabam sendo mais usados os efei-
tos sonoros que a música (ou uma mistura disso tudo)?
M.C. Vai depender do país porque, na França, por exemplo, nos filmes 
que entram em cartaz, não acontece nada de muito interessante no que 
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diz respeito ao som. Não é uma crítica, há filmes franceses muito bons, 
muito bons cineastas como Bruno Dumont, só que o som não lhes inte-
ressa. Costuma-se dizer que Bruno Dumont é “bressoniano”, é pratica-
mente um clichê. Eu o considero muito diferente. Em Bresson, há real-
mente um interesse pela materialidade e pela ritualização dos sons, mas, 
em Bruno Dumont, é o corpo, a língua, são outras coisas – ele poderia 
fazer filmes em mono, que daria no mesmo e continuaria muito bem. 
Não é necessário que um diretor seja atual no sentido de usar todos os 
meios técnicos do som. 

L.A. Talvez da parte dos estudantes haja mais interesse pelo som, como 
os estudantes de Paris 3 na época em que o senhor trabalhava lá?
M.C. Não acho. É bem verdade que os cursos que propus lá – não queria 
ficar falando o tempo todo de som porque não queria ficar me repetindo 
sem parar – eram cursos sobre roteiro, sobre história do cinema etc. Não 
eram assuntos que levavam forçosamente a se falar de som. Também 
trabalhei em duas escolas profissionalizantes privadas e não constatei lá 
um aumento de interesse pelo som.
Vejo que a ideia do design de som é importante em certos gêneros de 
filmes americanos (por exemplo, em Moonlight10), mas, na França, não 
vejo a mesma coisa, não há essa pesquisa de algo diferente da música 
dos filmes clássicos. Os franceses são muito orgulhosos de seus compo-
sitores porque eles fazem sucesso no exterior, particularmente Alexandre 
Desplat. O que ele faz, é correto, mas é extremamente clássico, não há 
pesquisa de sonoridades. Seria uma tradição francesa, a tradição verbal 
do filme francês? Não sei. No cinema argentino, que conheço um pouco, 
por exemplo, em Zama [2017], de Lucrécia Martel, há uma pesquisa 
sonora. Em todo caso, não reparei coisas análogas em filmes franceses 
recentes.

L.A. A propósito dos filmes contemporâneos, o senhor publicou em 2018 
uma nova versão aumentada do livro La musique au cinéma (de 1995), 
com um capítulo sobre a música de 1996 a 2018. Nele, observou uma 

10 Creio que Chion refira-se a The Lighthouse, filme estadunidense de 2019, de Robert 
Eggers, que recebeu o título no Brasil de O farol.
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tendência à utilização de muita música preexistente de diversos gêneros 
e épocas, de canções e, no caso da música sinfônica, uma tendência 
a uma dissolução numa “parede sonora” [“mur de son”], à maneira 
das composições de Hans Zimmer ou da obra de Arvo Pärt (o senhor 
fala mesmo de um “efeito Arvo Pärt”). Interroga-se também sobre um 
possível fim da melodia, que se observa, entre outros aspectos, no uso 
crescente de efeitos sonoros que criam uma atmosfera sonora. Acredita 
que essas características vão permanecer ainda muito tempo (é um pouco 
de futurologia...)?
M.C. (risos) Não sei o que vai acontecer... Nos filmes recentes que vi, há 
efetivamente muitos desses aspectos, o que não é uma crítica, há filmes 
de que gosto muito. Arvo Pärt continua funcionando muito bem (risos).
Bem, o gênero mais popular no mundo hoje são os filmes americanos 
blockbusters da Marvel, os filmes de super-heróis. Há uns filmes de su-
per-heróis muito simpáticos. De fato, há uma música “score”, não se 
presta atenção nela, é toda constituída por ostinati. Quando há melodia, 
como em Guardiões da galáxia, há um personagem que vem dos anos 80 
e que tem uma compilação em cassete com canções dos anos 80. Então, 
temos uma mistura de estilos de épocas diferentes e também uma espécie 
de lado retrô anos 80-90. Quando há partitura original no filme, são 
frequentemente ostinati no estilo de Hans Zimmer, que trabalha muito 
bem – o que ele fez em Interestelar [Christopher Nolan, 2014] é muito 
bonito, mas são ostinati em torno da dominante. Escrevi recentemente 
um livro pequeno sobre o som nos filmes space opera, filmes que se 
passam no espaço. Há coisas que retornam em certos filmes espaciais 
recentes: a ideia consiste em fazer ouvir no espaço canções dos anos 
60-70, quando alguém se lembra de sua infância. É geralmente retrô. E 
quando há a música original do filme, é o que esperamos: ostinati, notas 
mantidas, mas é adaptado ao gênero.

Acho que um dos grandes fenômenos atuais é que os espectadores 
e espectadoras dos filmes de hoje os veem em condições extremamente 
contrastantes: em aviões, num trem, num iPad, no celular, e, portanto, 
como eu dizia há pouco, a única coisa que permanece sólida, a que eles 
podem se agarrar, é o texto. Então, o filme pode ter efeitos sonoros bem 
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pesquisados, mas, se queremos que ele passe bem num trem, num avião 
etc., o que acontece? É o diálogo, é a linguagem. 

L.A. Às vezes, nem ouvimos o som: vemos e lemos as legendas.
M.C. Isso, lemos as legendas. Eu, por exemplo, quando estou no avião, 
nem uso o som porque não gosto do som nos fones e sigo os filmes com 
as legendas. Não ouço nenhum som do filme. Descobri o filme Frozen [o 
primeiro da série é de 2013] num avião: adorei e não tinha ideia do que 
eles cantavam, nem seguia os diálogos porque não havia legendas e gos-
tei. Depois, ouvi sua música e... sim, ok... Aí, estamos falando de cinema 
popular. Acho que, em certos filmes internacionais, não é o diálogo que 
passa e, em sua música, há standards internacionais, há compositores 
como Max Richter...

L.A. Sim, é bastante convencional. Já que estamos falando de composi-
tores, o que o senhor pensa do papel deles hoje? É possível achar muita 
música preexistente disponível na Internet. Há mesmo compositores que 
fazem peças generalistas, que vendem para serem utilizadas em qualquer 
lugar.
M.C. Isso sempre existiu.

L.A. Sim, sempre existiu, mas agora é mais fácil, e, talvez, compositores 
muito famosos, como Desplat e John Williams, deixem de existir... É 
uma suposição.
M.C. Acho que isso coabita. Há, de um lado, o cinema popular que vai 
continuar, principalmente os filmes de super-heróis e de ação, então, eles 
vão precisar de um compositor e, mesmo se às vezes fazem coisas como 
ostinati, há também coisas belas. Penso que haverá sempre compositores 
de música de filme, mas que devem agora – trata-se de já há uns 30, 40 
anos – dar mais lugar à música emprestada, exceto em alguns gêneros 
épicos. Por exemplo, se é um filme de Peter Jackson, haverá uma grande 
partitura, não há canção no interior, não há música popular.

L.A. E sobre essa música generalista que os compositores vendem às 
plataformas?
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M.C. Voltamos ao que se fazia no cinema silencioso, uma coleção de cue 
sheets com trechos para cenas de perseguição etc., seja adaptações de 
peças clássicas, seja peças originais com um determinado estilo e era 
exatamente isso. Então, em certos gêneros, há compositores que perma-
necem muito populares. Penso que geralmente isso se transforma a partir 
de um – dois filmes. Na França, lançavam os filmes de Miyazaki (adoro!) 
e havia um público limitado. Aí, veio A viagem de Chihiro [2001], que 
fez um sucesso extraordinário na França, e, então, muita gente comprou 
o disco de Joe Hisaishi, o compositor japonês do filme. É uma música ins-
trumental, muito bem feita, um pouco no estilo de Stravinsky, um pouco 
de Bartók, um pouco como música popular, um pouco na tradição japo-
nesa, um sincretismo musical. O filme continua popular e as crianças o 
veem. Parece-me que, não podemos fazer leis, mas, às vezes, na história 
do cinema, é o sucesso de um filme que muda as coisas...

L.A. Como O cantor de jazz (1927)?
M.C. Sim, um pouco, em parte. Logo após o fim da Segunda Guerra, hou-
ve um filme, O terceiro homem [Carol Reed, 1949], com Orson Welles, 
com somente uma cítara e, durante cinco ou seis anos, inspirou não sei 
quantos filmes no mundo. Quer dizer: um só instrumento, melodia bem 
simples, sem orquestra. Às vezes, é um filme que provoca um fenômeno 
de culto. Outras vezes, é um filme popular que surpreende todo mundo, 
porque ao mesmo tempo faz sucesso e muda a ordem do jogo. Mas não 
sei qual poderá ser esse filme. Além disso, há as correntes Arvo Pärt, não 
sei quanto tempo isso vai durar...

L.A. Gostaria ainda de fazer uma pergunta a respeito do seu caminho 
profissional. O senhor é compositor, tendo partido da música concreta, 
do grupo de Pierre Schaeffer, e entrou no campo do cinema. Como foi 
esse caminho da música ao cinema? Foi ao mesmo tempo?
M.C. Sim, isso quer dizer que, na verdade, tomei consciência rapidamen-
te de que não tinha vontade de permanecer no Groupe des Recherches 
Musicales [grm] (criado por Pierre Schaeffer, mas quando estava lá, era 
chefiado por François Bayle) por diferentes razões e de que não viveria de 
minha música. Alguns tentavam viver inteiramente de sua música, mas, 
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então, faziam muita música para balés, filmes e, às vezes, faziam uma 
música menos boa ou seus honorários não eram respeitados. Eu mesmo 
fiz uma vez uma música para um balé: meu nome ficou bem pequeno, fui 
mal pago, foi mal divulgado no programa. Então, eu disse a mim mesmo: 
“sou compositor, quero que as pessoas ouçam a minha música”. Então, 
depois de ter saído do grm, felizmente morava em Paris – naquela época, 
conseguíamos encontrar aluguéis que não eram caros, não era como hoje 
–, ganhava a vida escrevendo e alguém me propôs de escrever o livro Le 
son au cinéma [O som no cinema] porque eu era cinéfilo, usava os méto-
dos de observação da escuta reduzida aplicando-os às relações audiovi-
suais... Eu tinha feito um pequeno filme em 1975, que está no YouTube 
e que se chama Le grand nettoyage. Eu mesmo fiz o som, os efeitos so-
noros. Antes de escrever O som no cinema, fiz um filme em Super-8 em 
que o som era constituído por ruidagem, sem palavras. Então, testei os 
efeitos audiovisuais antes de escrever o livro. Em 1980, propuseram-me 
dar aulas alguns dias no idehc (que é hoje a Fémis) – depois, não dei 
mais aulas lá porque foi Michel Fano que tomou o lugar. Por outro lado, 
entrei nos Cahiers du Cinéma como crítico de cinema: isso me permi-
tiu ganhar a vida e fazer coisas que me interessavam, escrevendo sobre 
cinema. Continuei a compor, mas separando os dois campos. Ou seja, 
os estudantes dos meus cursos em Paris 3 ou nas escolas privadas nem 
sabiam que eu era compositor e isso não me incomodava. Digo muito 
aos compositores na França: não há vergonha alguma de não conseguir 
viver de sua música. Tenho amigos que tentaram: alguns foram felizes, 
mas outros não, pois ninguém queria ouvir a música deles de concerto. 
É um caso clássico: Bernard Herrmann escreveu uma ópera que ninguém 
queria montar; Nino Rota escreveu balés, todo mundo se lixava; Antoine 
Duhamel, que compôs para Godard, escreveu dezenas de obras que nin-
guém toca; Michel Legrand compôs um concerto para piano num estilo 
neo-Prokofiev, neo-Poulenc, mas ninguém liga. Ninguém se interessa.

Além disso, a música concreta se aglomera à imagem de uma maneira 
muito incômoda para a música, pois, como são sons que frequentemen-
te não têm origem instrumental, pode-se pensar que seja um ruído em 
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algum lugar [do mundo do filme] e não é nada disso. Se queremos que a 
música seja ouvida como música, é preciso que só haja som.

Fiz vídeos, três curtas-metragens, então, neste ano, quero fazer um 
longa-metragem em que vou fazer o som, a captação de imagens, a mon-
tagem, eu mesmo vou produzi-lo. Será narrativo, vai contar uma histó-
ria, o que é mais fácil hoje. Será o meu filme. Por outro lado, fazer o 
som de filmes não me interessa. Não digo que não seja algo bom, mas a 
pessoa que faz isso, é preciso que ela tenha consciência de que o que ela 
faz vai ser colocado num conjunto, é a regra do jogo – como quem é ator 
num filme sabe que seu papel pode ser transformado pela montagem.
A música concreta é som fixado e o cinema é ritmo fixado também. São 
coisas que me agradaram na música que faço. Aliás, anunciei no meu 
blog que parei de compor. Terminei, no fim do ano passado, minha úl-
tima música. Não vale a pena, não sou pago, não tenho mais ideias de 
composição, preciso de muito tempo para terminar minhas obras e vou 
fazer um filme porque já estou com uma certa idade... Por outro lado, 
quero que toquem minhas obras. Três quartos do que compus não é 
tocado. Em algum momento, quero tirar um tempo para colocá-las em 
forma, com legendas para que sejam compreendidas, mas tenho outras 
coisas a fazer. Algo que me agrada na música concreta é que podemos 
controlar o espaço, fazer que um som no primeiro plano seja ouvido no 
fundo e isso, em música instrumental, é muito difícil e mesmo utópico. 
Dizem: “ah, vamos fazer em tempo real!” Não é verdade, pois assisti a 
muitos concertos – por exemplo, temos um violinista que faz um som, 
aí, um sistema informático pretensamente o joga para trás, mas voltamos 
e vemos diante de nós o violinista, então, o som fica como que colado à 
imagem. Assim, se queremos provocar efeitos de transformação do es-
paço, que muito me agradam, o que há de melhor é a música concreta, 
sem imagem. Também é assim se queremos controlar o andamento da 
música: não suportaria escrever uma partitura que seja tocada lenta ou 
rápida demais, ao passo que, na música concreta, a música está feita, o 
som está feito, ninguém pode estragar, a não ser que os alto-falantes este-
jam muito ruins, mas a qualidade do som, a textura do som está ali, e isso 
é um ponto em comum com o cinema, onde, a não ser que a cópia esteja 
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muito ruim, há algo de sensorial fixado. Temos o prazer do ritmo, temos 
o prazer do intérprete e o do compositor, que por vezes é a mesma pes-
soa. Talvez Chopin, se estivesse vivo, fizesse música concreta, dizendo-se 
“não quero que minha música seja estragada por péssimos pianistas”, 
não sei... na época, ele não tinha escolha, não havia fonógrafo. Creio 
que alguns compositores do passado, principalmente aqueles para quem 
a sonoridade era muito importante, teriam trabalhado diretamente com 
o suporte, teriam feito álbuns.

No meu caso, isso [a entrada no campo do cinema] aconteceu natu-
ralmente, porque amava o cinema desde sempre, tanto o cinema popular 
quanto o cinema de autor. Tive a sorte que meus pais não tinham pre-
conceitos culturais contra nem a favor do cinema de autor, então, via de 
tudo. Quando criança, com 11 anos, em 1958, vi com meu pai um filme 
de Hitchcock e achei genial. Tinha uma cultura cinematográfica que era 
muito ligada ao prazer também, a impressões fortes. Depois, em 1963, vi 
com meu pai e meu irmão Pather Panchali, de Satyajit Ray – são grandes 
lembranças. E os filmes populares, westerns, coisas assim. Tive também 
sorte porque meu pai comprou um rádio-gravador por curiosidade (ele 
não era músico; amava a música, mas não tocava) para poder ouvir rá-
dio – naquela época, havia muito poucos na Europa. Ele tinha viajado 
para a Alemanha como engenheiro e trazido de lá um rádio-gravador de 
25 quilos. Deixava que eu e meu irmão brincássemos com o aparelho. 
Quando comecei a fazer música mais tarde, já conhecia o gravador desde 
a infância, tinha uma familiaridade com ele e tinha também o prazer de 
trabalhar com as mãos. Quando era criança, era considerado alguém 
muito sem-jeito, que não sabia fazer nada com as mãos, mas que tinha 
algo na cabeça. Então, quando brincava com o gravador e fazia sons com 
ele, descobri-me alguém habilidoso com as mãos e fiquei feliz.

L.A. Quanto a seus projetos futuros, é o longa-metragem?
M.C. Um longa-metragem, dois grandes livros para terminar... Talvez ou-
tros filmes, mas, em primeiro lugar, o longa-metragem, porque já estou 
com 73 anos e não quero esperar chegar aos 100... Por outro lado, parei 
de compor não só por tudo que já disse, mas também para poder dar 
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forma à música. Penso que as condições de escuta da música hoje são 
sem forma, quer dizer, na rádio só tocam extratos de música e não dizem 
nunca se é o começo, o meio ou o fim. Não sabemos o que estamos ou-
vindo. Por exemplo, na Radio Classique francesa, anunciam que vamos 
ouvir a Sétima sinfonia de Beethoven, mas colocam o seu último movi-
mento: ninguém diz que é o seu último movimento, ninguém explica a 
forma. E eu faço música pela forma, sou sensível à forma de uma obra. 
Daí também o fato de parar de fazer música. Tenho um conjunto que vai 
tocar em dois concertos com legendas e projeção do título da obra numa 
tela antes de começar a obra. Penso que isso poderia ser interessante 
para outros compositores. Assim, quando há texto, ele é traduzido. Fiz 
uma versão com legendas em inglês e outra em espanhol da minha peça 
La tentation de Saint Antoine. Mesmo na França, queria apresentá-la 
com legendas em inglês, porque aí as pessoas seriam obrigadas a prestar 
atenção no texto. Paro por aí, é uma maneira de colocar a música em 
forma também. Desde uns dez ou quinze anos, tenho composto minhas 
peças uma depois da outra como se constrói uma casa. Agora, a casa 
está terminada e, então, é o prazer da forma também. O fato de parar 
confere, para mim, o contorno a uma forma. 

Há compositores mais velhos que eu, como François Bayle, que conti-
nuam compondo. Há outros que morreram, como Parmegiani, de quem 
fizeram integrais e suas integrais são sem forma, porque, quando che-
gamos ao segundo disco, a coisa se perde. Não há mais élan, porque a 
época não é favorável à obra. Não quero integrais assim, onde colocam 
simplesmente uma depois da outra todas as peças que compus, quero 
algo estruturado. Isso quer dizer: não componho mais. É talvez meio 
ridículo.

L.A. E como são os livros que está escrevendo?
M.C. São dois livros. O primeiro se chama Le livre des sons [O livro 
dos sons]: é uma coletânea formada de citações sobre o som em várias 
línguas, inclusive, claro, o português. Pego as línguas em que posso ler 
ou compreender alguma coisa, mesmo o russo. O outro é uma reunião 
de textos sobre a história do cinema audio-logo-visual. Mas não sei bem 



michel chion

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 1, jan.–jun. 2020 · ppgm-ufrj

485

onde publicar nem como. Gostaria de terminá-los em dois anos. Além 
disso, tenho pequenos ensaios sobre o cinema. Tenho também um blog, 
é importante para mim. É escrito em francês, o que limita as pessoas que 
conseguem lê-lo. Estou fazendo também minhas memórias, que integra-
rão o blog. E também quero entrevistar amigos ou pessoas próximas um 
pouco mais velhas que eu, que contem não somente sua história pessoal, 
mas a história das épocas que atravessaram, porque penso que é algo fas-
cinante. A gente se dá conta, aí, do que foi uma época. Há vários clichês 
sobre isso e achamos que é o cinema: leio muita estupidez sobre os anos 
70 porque as pessoas viram um filme francês de 1973. Mas é cinema. 
Por exemplo, tem um filme francês com Depardieu, Les valseuses [Co-
rações loucos, Bertrand Blier], com personagens marginais. Uma pessoa 
escreveu um livro, em que acha que o filme está descrevendo os anos 70, 
mas não. Em todo caso, na França, os filmes de 1973 não contam nada 
da época. Há filmes ingleses que contam sobre a época, mesmo alguns 
filmes italianos (por exemplo, em Ferreri). Tenho vontade de contar so-
bre a época, o papel do rádio na época e é algo que não vemos nos fil-
mes e de que as pessoas não falam porque tiram tudo dos filmes. Nasci 
logo depois da Segunda Guerra, já são 75 anos de paz – é a primeira vez 
na França em muito tempo. Então, é algo muito particular. Estou mais 
sensível por causa da idade a tudo o que vivi com meus pais depois da 
guerra e é importante para a minha geração. Então, acaba sendo mais 
um livro, tem muita coisa!
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Notas introdutórias ao Quarteto 
de cordas n.o 3, 1.o mov. (primeira 
versão), de Alberto Nepomuceno
João Vicente Vidal1

Em um século musical como o ottocento brasileiro, marcado em seus 
extremos por uma música sacra de matizes (pós-)clássicos e pelas ex-

periências wagneristas no campo sinfônico e dramático do fin-de-siècle, 
e dominado em toda a linha pela linguagem da ópera italiana – seja 
na forma da “indústria cultural” particular que colocava em marcha, 
seja no comércio musical secundário a que dava corpo, ou seja, todo o 
efervescente mundo da música instrumental para a esfera pública (trans-
crições e fantasias virtuosísticas para piano sendo o hallmark da época) 
ou para o ambiente doméstico ou pedagógico (por exemplo importante 
parcela da produção para piano a 4 mãos da época) –, os quartetos de 
cordas de Alberto Nepomuceno representam uma experiência particu-
laríssima. Parte substancial da música de câmara de compositores bra-
sileiros da segunda metade do século xix pode ser descrita como uma 
música entre dois mundos: entre mundo real como acima descrito – não 
sem razão o pianista e pedagogo Luigi Chiaffarelli referia-se ao Brasil, 
em 1909, como “província musical da Itália” (Chiaffarelli, 1909, p. 8) 
– e o universo ideal dos princípios clássico-românticos de proveniência 
austro-germânica. (Considerada desta perspectiva, as obras camerísticas 
de uma geração posterior, de Glauco Velásquez e do jovem Heitor Villa-
Lobos, por exemplo, estariam muito mais em sintonia com o “momen-
to” histórico-musical brasileiro da época.)

Mas ao contrário da música de câmara de seus contemporâneos Leo-
poldo Miguéz e Henrique Oswald, apreciada e frequentemente tocada 

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (ufrj).

doi: https://doi.org/10.47146/rbm.v33i1.37019
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em seu tempo, os quartetos de Nepomuceno existem em seu tempo ex-
clusivamente no (e para o) contexto de seus estudos de composição. São 
portanto parte inequívoca de sua juvenilia, e como tal um testemunho 
concreto do esforço de um artista para ascender da condição convencio-
nal de pianista-compositor, desprovido de uma técnica de composição  
sólida e voltado aos gêneros mais próprios ao salão (como o vemos nos 
anos em que atuou no Club Beethoven do Rio de Janeiro, 1885-88), para 
a condição de compositor profissional, de música de câmara, sinfônica 
e dramática, na sala de concertos e na ópera (o que motivou sua viagem 
de estudos à Itália e Alemanha, entre 1888 e 1894). Neste sentido, vale 
recordar, à guisa de nota introdutória para a edição de um componente 
deste conjunto de especial interesse para a pesquisa, a saber a primeira 
versão do primeiro movimento do Quarteto de cordas n.o 3, o contexto 
em que foram produzidas estas obras.

Os quartetos de Nepomuceno em contexto

O conceito de “contexto”, como aqueles de “estilo” ou “influência”, faz 
parte do vocabulário básico de qualquer historiador da música. Com ele, 
pretende-se definir tudo quanto possa se caracterizar como relevante, 
paralelo ou mesmo secundário, em relação ao que é “contextualizado” 
(em geral o compositor, a obra ou a performance). Toda contextualiza-
ção, assim, é necessariamente uma construção a partir de uma seleção 
de dados que o próprio historiador precisa fazer, mas também que em 
muitos contextos de pesquisa ele encontra já relativamente fixados.

Na pesquisa da música brasileira do século xix, porém, nem sempre 
este é o caso. Sua complexidade particular reside, de fato, na necessidade 
de se propor contextualizações culturais, históricas e mesmo geográficas 
a partir de dados que frequentemente ou não estão disponíveis, ou não 
estão postos com clareza, e que por sua natureza e abrangência ape-
nas raramente dizem respeito a um história circunscrita às fronteiras do 
país (Vidal, 2011, p. 134-135). E à complexidade das contextualizações 
específicas de seus compositores e obras soma-se a multiplicidade de 
percepções suscitadas, em cada momento e lugar, por uma música mar-
cada, como sugerimos em outra ocasião, pela “tensão entre a vontade 
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de afirmar o valor do país através da busca por uma equivalência com 
as práticas musicais europeias e o desejo de afirmar esse valor por meio 
de uma transformação dessas práticas através do emprego do que ha-
veria musicalmente de único no país” (Vidal, 2011, p. 132). Em outras 
palavras, o que era ouvido em certo lugar como moderno poderia ser 
entendido em outro como antiquado, o exótico como familiar e assim 
por diante, gerando relatos múltiplos que o historiador precisa conside-
rar, em sua contextualização, como consequência da (então onipresente) 
tensão entre nacionalismo e cosmopolitismo.

Ao nos voltarmos para os quartetos de Nepomuceno, o primeiro pano 
de fundo histórico e geográfico que podemos considerar é o Rio de Ja-
neiro da década de 1880, que viu o ápice da atividade das sociedades 
musicais privadas onde o que chamamos acima de “universo ideal” da 
música da tradição austro-germânica encontrava seu espaço, no panora-
ma musical da capital do Império. Destacamos anteriormente a vincula-
ção de Nepomuceno com este rico universo como uma opção consciente 
de campo profissional de atuação, informada entre outras coisas pela 
formação prévia do compositor em contato com o germanismo da Es-
cola de Recife (Vidal, 2014). Ao contexto da atuação de Nepomuceno 
no período, no Club Beethoven, por exemplo, coloca-se assim um pano 
de fundo anterior, pertinente ao panorama geral da história intelectual 
do país.2

Logo sobrevêm, contudo, outros contextos e horizontes pertinentes 
aos quartetos de Nepomuceno: seus estudos na Itália e na Alemanha, em 
ambientes cujas semelhanças e dissimilaridades com o contexto nacional 
da época de certo modo condicionam essas obras. Em Roma, uma situa-
ção semelhante à do Rio: no Liceo Musicale Santa Cecilia, Nepomuceno 
está próximo de um círculo germanista3 interessado em um renascimento 

2 Uma excelente visão geral da qual segue sendo, a despeito das múltiplas extensões 
posteriores da pesquisa, e ainda do aspecto predominantemente literário do relato, a 
História da inteligência brasileira de Wilson Martins (sete volumes publicados entre 
1976 e 1979, abrangendo o período de 1794 a 1960).

3 O fenômeno do “germanismo” encontrou paralelo em diversos outros pontos do 
globo à época, a cultura alemã angariando adeptos, por exemplo, em cidades como 
Florença, onde viveu Henrique Oswald (ver Monteiro, 2011), e no Porto (Portugal), 
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da música instrumental na pátria do bel canto, de nomes como Eugenio 
Terziani, Cesare De Sanctis e Giovanni Sgambati. Desse período são os 
Quartetos n.os 1 e 2, obras de proporções clássicas. Na Alemanha, para 
onde transferiu-se em 1890 graças à pensão obtida após um honroso 
segundo lugar no concurso de composição para escolha do novo Hino 
Nacional Brasileiro (no início do mesmo ano), Nepomuceno vê-se na 
meca da tradição musical que abraçou, mas também no centro da polê-
mica entre “conservadores” e “novos alemães”, entre “música absolu-
ta” e “música programática”, entre Brahms e Wagner. Neste contexto, 
dominado por um debate estético acirrado (mas que pouca relevância 
alcançou fora da Alemanha, onde o debate era geralmente dirigido por 
questões como música instrumental vs. música dramática, melodia ita-
liana vs. harmonia alemã etc.), Nepomuceno compõe o seu Quarteto de 
cordas n.o 3 em ré menor, marcado exatamente por este “conflito”.

Matriculado no semestre de verão de 1891 na Akademie der Künste 
de Berlim, na Meisterschule für musikalische Komposition de Hein-
rich von Herzogenberg, personalidade notoriamente ligada a Brahms, 
Nepomuceno viu-se inserido em um sistema de ensino voltado exclusiva-
mente à composição, baseado no estudo da harmonia e do contraponto 
palestriniano, na análise de obras e formas paradigmáticas da literatura 
musical austro-germânica, na emulação de obras de Bach, em arranjos e 
cópias de partituras de outros mestres, e finalmente na produção original 
nos gêneros do classicismo romântico alemão (Lieder, variações, sonatas 
etc.). Neste ambiente, um lugar de destaque era reservado a livros-tex-
tos como os de Adolf Bernhard Marx (Die Lehre von der musikali-
schen Komposition, 1837-47) e Heinrich Bellermann (Der Kontrapunkt, 
1862), que adquiriram enorme proeminência no ensino da composição 
na segunda metade do século xix.

Faz sentido, portanto, que trabalhasse em um quarteto de cordas 
sob a orientação de Herzogenberg, e que tal quarteto revelasse, como 
demonstrou Dudeque (2005) em um estudo pioneiro sobre a obra, a 
absorção da técnica brahmsiana de derivação motívica, intimamente as-

um contexto relacionado ao círculo de compositores próximo de Nepomuceno 
(Vidal, 2015).
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sociada à forma-sonata, que Schönberg (1967, p. 8) descreveria como 
“variação progressiva” do material temático.4 Como técnica de apre-
sentação e desenvolvimento de ideias “através da contínua modificação 
dos componentes intervalares e/ou motívicos da ideia inicial [...] através 
de procedimentos como inversão e combinação, [...] aumentação e des-
locamento” (Frisch, 1984, p. 9), o conceito de “variação progressiva” 
tornou-se imprescindível para a análise estilística de uma importante 
parcela da música brasileira da época “concebida segundo a linguagem 
musical da tradição clássico-romântica austro-germânica” (Vidal, 2014, 
p. 117). Por tal razão, a dedicatória do Quarteto n.o 3 a Leopoldo Miguéz 
também nada tinha de gratuita (Vidal, 2014, p. 260).

A concepção inicial do primeiro movimento revela, porém, ao lado 
da técnica acima descrita e de referências diretas ao Quarteto op. 51 n.o 
1 de Brahms (de onde por exemplo o deslocamento métrico verificado 
no tema principal, que parece “flutuar” em compasso binário), a clara 
simpatia de Nepomuceno por Wagner5 que, se dificilmente teria sido 
estimulada por Herzogenberg, encontraria com toda certeza a oposição 
daquele com quem veio a estudar em Berlim a seguir: Max Bruch, um 
conservador e radical antagonista de Wagner. É bastante provável que 
a profunda revisão realizada por Nepomuceno no primeiro movimento 
do Quarteto n.o 3 tenha conexão com a transferência da Meisterschule 
für musikalische Komposition de Herzogenberg para a responsabilidade 
de Bruch, com todos os alunos ali matriculados, no semestre de inverno 
1891-92.6 Da versão inicial foram suprimidas passagens complexas e 

4 A expressão original em alemão, “entwickelnde Variation”, foi traduzida para o in-
glês pelo próprio Schönberg como “developing variation”, sendo conhecido em por-
tuguês também como “variação em desenvolvimento”.

5 Referindo-se ao desempenho de Nepomuceno no concurso para escolha do Hino 
Nacional, o Libertador de 15 de fevereiro de 1890 descrevia o compositor como 
“um modernista [qu]e adora a escola wagneriana, [que] espera concluir seus estudos 
em Leipzig ou Munich” (p. 3).

6 A descoberta de que Nepomuceno estudou também com Max Bruch, ainda que por 
não longo período, decorreu de pesquisas nos livros de atas da Akademie der Künste 
de Berlim (Vidal, 2014); não há registro de que Nepomuceno tenha alguma vez men-
cionado o fato.
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altamente cromáticas, e assim denunciadoras da influência de Wagner, 
e introduzidas em contrapartida novos trechos, como por exemplo, ao 
final do movimento, uma cadência para o primeiro violino muito no es-
tilo bruchiano de escrita instrumental (um claro indício da influência do 
professor) e uma citação de Beethoven: a coda do 3.o mov. do Concerto 
op. 37, aliás interpretado por Nepomuceno no Club Beethoven do Rio, 
anos antes.

Uma análise aprofundada das diferenças entre as duas versões do 
movimento foi apresentada nesta Revista Brasileira de Música (Vidal, 
2011), e expandida ainda em outra ocasião (Vidal, 2014). Estas diferen-
ças incluem, além das características já apontadas, divergências substan-
ciais no final da exposição, no começo do desenvolvimento, no segundo 
grupo temático da recapitulação e na coda, onde o compositor introdu-
ziu depois sua citação de Beethoven. Seguindo a hipótese de que Bruch 
teria atuado na conformação final do movimento, sugerimos que sua 
influência deu-se também no sentido de flexibilizar a forma e tornar a 
escrita instrumental mais idiomática (aspectos tonais e constantes do uso 
da forma-sonata por Nepomuceno são também comentados em Vidal, 
2011).

Como vemos, uma ampla gama de questões se coloca a partir da con-
textualização dos quartetos de cordas de Nepomuceno nos seus anos de 
estudo na Europa, e não por acaso constatamos que tais obras, tendo 
servido como seu “laboratório” de composição, servem hoje como um 
terreno fértil para a pesquisa do compositor. E de fato podemos creditar 
ao Quarteto n.o 3, o mais complexo da série, o estímulo maior para o 
estudo da obra de Nepomuceno de um ponto de vista sistemático, a par-
tir do marco inicial de Dudeque (2005), considerando universo teórico a 
partir do qual trabalhava o jovem compositor e o seu domínio dos proce-
dimentos e possibilidades relacionados. Por sua relevância para o avanço 
da pesquisa sobre o estilo e técnica composicional de Nepomuceno, há 
muito é devida esta edição da primeira versão do primeiro movimento 
de seu Quarteto de cordas n.o 3.
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Da edição

O Quarteto de cordas n.o 3 de Nepomuceno existe como manuscrito 
autógrafo em duas versões: 1) a versão completa (em quatro movimen-
tos) depositada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (ms n-iv-34, 
41 páginas) – com a inscrição no frontispício “A Leopoldo Miguéz / 
Quartett (D moll) / A. Nepomuceno”, a indicação metronômica “m.m. 
q = 112” na primeira folha, e a inscrição final “A. Nepo [abreviação fre-
quentemente usada por Nepomuceno] / Berlim[,] 1891”; e 2) a versão 
“primitiva” (apenas o primeiro movimento) depositada na Biblioteca 
Alberto Nepomuceno da Escola de Música da ufrj (ms n-i-51, 18 pá-
ginas) – com o título “Quartett pour 2 violons[,] Alto e Violoncelle / 
par Alberto Nepo.”, a indicação de andamento “Allo Moderato / m.m. 
q = 112” e a dedicatória “A Leopoldo Miguéz” (em uma folha de rosto 
de época posterior, lê-se a data “1892”, provavelmente na caligrafia do 
neto do compositor, o pesquisador Sérgio Nepomuceno Alvim Corrêa).

Uma comparação das duas fontes sugere não apenas que a versão da 
Biblioteca Alberto Nepomuceno precedeu a versão da Biblioteca Nacio-
nal (o que tomamos aqui como inequívoco), como também que mesmo 
para esta última, completa em seus quatro movimentos, dificilmente se 
poderia falar em “versão definitiva”. Este texto musical posterior, que 
deu origem já a mais de uma edição da obra (nem sempre com as de-
vidas preocupações filológicas), é caracterizado de fato por inúmeras 
rasuras, correções, anotações e opções, que atestam o caráter experi-
mental da obra e poderiam mesmo nos levar a considerá-la, em certo 
sentido, “incabada”. Resta claro, também, que Nepomuceno usou o 
manuscrito como base para a conversão do terceiro movimento, Inter-
mezzo, no Intermédio de sua Série brasileira para orquestra: anotações 
como “Holzbläser”, “Geige”, “tutti” e linhas melódicas complemen-
tares estão espalhadas pelo manuscrito, que, orquestrado e expandido, 
sofreria também as transformações rítmicas “abrasileiradoras” (Vidal, 
2015) que possivelmente valeram ao quarteto o epíteto “brasileiro”.7

7 O subtítulo foi cunhado por Sérgio Nepomuceno Alvim Corrêa, segundo quem se 
trataria do “primeiro trabalho camerístico brasileiro a apresentar uma bem definida 
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Figura 1. Nepomuceno, Quarteto de cordas n.o 3, 1.o mov. (primeira versão), 
comp. 199-212: aspecto deteriorado do manuscrito (Biblioteca Alberto Nepo-
muceno da Escola de Música da ufrj, ms n-i-51, p. 14).



alberto nepomuceno

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 1, jan.–jun. 2020 · ppgm-ufrj

497

O mesmo caráter de work in progress pode ser percebido no ma-
nuscrito da primeira versão do primeiro movimento do Quarteto n.o 3, 
que por força de sua deterioração colocou para sua edição a dificuldade 
adicional de completar lacunas ocasionadas pela destruição de uma ou 
mais áreas em quase todas as páginas do manuscrito (na partitura que 
segue as inclusões do editor estão indicadas por colchetes). A passagem 
mais problemática encontra-se sem dúvida na reexposição, onde o com-
positor introduziu modificações (em relação a uma versão ainda anterior 
da passagem) por meio da colagem de um recorte sobre o papel pautado 
(figura 1). Neste caso, procurou-se seguir as indicações de Nepomuceno 
(a lápis vermelho) e decifrar a caligrafia no papel bastante danificado da 
melhor forma possível. Precisaram ser recompostos os compassos 207 e 
208 da parte do violoncelo, 210 e 211 da parte da viola, e os dois últimos 
tempos do compasso 211 da parte do segundo violino.

Na edição que se apresenta aqui, não se buscou portanto a “ver-
são final” do compositor, mas precisamente o contrário: a sua primeira 
concepção da obra. Neste sentido, a edição logicamente não se caracte-
riza pela busca do texto “original” ou “definitivo” da obra – o que se 
poderia alcançar, porém, pela comparação das fontes, ainda que sob o 
problemático postulado da “intenção (final) do autor” (Schwindt-Gross, 
2007, p. 170 e 178). Também não se propõe como edição “prática”, 
ou seja destinada a executantes, mas aproxima-se ao contrário do tipo 
de edição “pensada primariamente para o estudo científico” (Schwindt-
Gross, 2007, p. 177). Coloca-se assim mais próxima do que autores 
como Georg Feder, James Grier e Caraci Vela definiram como “edição 
diplomática” (apud Figueiredo, 2005, p. 40 e 44-45), oferecendo o que 
poderá servir futuramente como subsídio para uma edição “crítica”, 
“genética” ou mesmo “aberta” da obra (as duas últimas definidas por 
Figueiredo como “edições teóricas” (2013, p. 10)).

Esta primeira versão do primeiro movimento do Quarteto de cordas n.o 
3 de Alberto Nepomuceno foi ouvida até hoje apenas uma vez, com base 
na edição aqui apresentada, no lançamento do livro Formação germânica 

temática nativista” (apud Rocha, 1998-99, p. 159), em todo caso uma desleitura 
ocasionada pelo paradigma historiográfico a partir do qual trabalhava.
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de Alberto Nepomuceno: estudos sobre recepção e intertextualidade 
(Vidal, 2014) no Festival Villa-Lobos de 2014, interpretada no Foyer do 
Salão Leopoldo Miguéz da Escola de Música da ufrj por Mauro Rufino 
e Adonhiran Reis (primeiro e segundo violinos), Jessé Pereira (viola) e 
Ricardo Santoro (violoncelo).
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