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Resumo 

Essa tese discute e analisa particularidades e nuances sonoras 

presentes em filmes-ensaio, demonstrando a singularidade estética desse tipo 

de produção audiovisual contemporânea. Percebe-se que o debate sobre o 

filme-ensaio tem se aprofundado nas questões referentes à imagem, assim, o 

trabalho buscou organizar a bibliografia internacional e nacional a respeito do 

assunto, evidenciando a ausência de abordagens no campo sônico e trazendo 

um questionamento que dialoga e contribui com as discussões sobre o som no 

cinema. Trata-se de um trabalho interdisciplinar que envolve a linguagem 

sonora no âmbito audiovisual e as tecnologias que a produzem.  

 

Palavras chave: filme-ensaio; soundesign; voz over; música de cinema; found 

footage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This thesis discusses and analyzes particularities and sound 

nuances present in essay films, demonstrating the aesthetic uniqueness of this 

type of contemporary audiovisual production. It is noticed that the debate about 

the essay-film has deepened in the questions related to the image, thus, the 

work sought to organize the international and national bibliography on the 

subject, evidencing the absence of approaches in the sonic field and bringing a 

questioning that dialogues and contributes to the discussions about sound in 

the cinema. It is an interdisciplinary work that involves sound language in the 

audiovisual field and the technologies that produce it. 

 

Keywords: essay-film; soundesign; voice over; film music; found footage. 
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1. Introdução 

O cinema talvez tivesse nascido para gerar conhecimento e 

não para contar histórias.  

(WEINRICHTER, 2015, p.42). 

 

"Gerar conhecimento." O propósito audiovisual do pesquisador 

espanhol Antônio Weinrichter López partiu da análise e interpretação do 

discurso feito por Jean-Luc Godard em 1997 na coletiva de imprensa em 

Cannes durante a apresentação de Histoire(s) du cinéma. Na ocasião o 

cineasta ponderou que o cinema tinha uma vocação originária que permanecia, 

em grande medida, irrealizada. Suas palavras sintetizam as ideias em torno do 

filme-ensaio para a produção audiovisual contemporânea.  

O filme-ensaio tem sido um lugar privilegiado para as mais diversas 

expressões de ideias e ideais da cultura audiovisual mundial, Podemos admitir 

como hipótese que os filmes-ensaio tenham sido realizados desde as 

vanguardas soviéticas dos anos de 1920, capitaneada por Dziga Vertov até o 

surgimento das performances de live-cinema impulsionadas pelo 

desenvolvimento de softwares e aparatos tecnológicos, passando por cineastas 

como Chris Marker, Agnès Varda, Jean-Pierre Gorin, Jean-Luc Godard, Alain 

Resnais, Hans Richter, Alexander Kluge, Wim Wenders, Harun Farocki, entre 

tantos outros. É interessante observar, que parte dessa produção não foi 

recebida com a alcunha de filme-ensaio, mas por outras denominações como 

“filme poético”, "filme tese", "filme de arte", além de outras nomenclaturas em 

que ora se substantiva a palavra ensaio ou, então se o adjetiva, como "ensaio 

experimental”, "ensaio ficcional", "documentário ensaístico", "ficção ensaística", 

entre outras possibilidades. 

Ao desvencilhar a finalidade cinematográfica do papel de 

entretenimento dramatúrgico e apontá-la para a direção em que se mira a 

produção cognitiva, Godard amplia e discute as possibilidades múltiplas de 

contato com outras áreas de conhecimento em que o cinema pode transitar e 

dialogar. No entanto é interessante ressaltar a palavra "talvez" utilizada por 

Weinrichter que indica a possibilidade, mas não a certeza, a regra ou a 



14 
 

obrigação de um cinema engajado na produção intelectual, o que de certa 

forma vai ao encontro das ideias em torno do filme-ensaio. 

 Percebemos ao ler a literatura que discute o filme-ensaio que há um 

claro privilégio em torno da análise imagética. Talvez com exceção do debate 

sobre a voz-over que é uma característica relevante deste tipo de filme, as 

montagens sonoras provenientes de filmes não filmados pelos ensaístas (found 

footage), por exemplo, além da maneira particular na inserção da trilha musical, 

revelam uma fonte de grande possibilidade de análise. 

Dessa forma, o objetivo central desta tese é apresentar um debate 

sobre o filme-ensaio na perspectiva sonora que permanece pouco contemplada 

nos trabalhos e modelos analíticos atuais desenvolvidos pelos pesquisadores 

especializados no assunto. Tendo em vista várias perspectivas de abordagem 

do tema, escolheu-se focar no estudo dos específicos aspectos da trilha sonora 

e soundesign: voz over, sons found footage e música, que contribuem para a 

construção do sentido ensaístico nas obras audiovisuais.  

Iniciamos o estudo discutindo alguns pontos que consideramos 

fundamentais para a contextualização elementar do filme-ensaio. O primeiro 

deles diz respeito a necessidade de situar historicamente a produção 

ensaística audiovisual e todo desenrolar teórico produzido a partir das obras 

dentro de uma ordem cronológica. Acreditamos que a revisão teórica 

organizada dessa forma dos estudos acerca do debate sobre o filme-ensaio 

desde sua gênese até os trabalhos mais recentes possa auxiliar no 

entendimento coerente sobre as definições e limites deste domínio. Esse 

estudo encontra-se no capítulo 2.   

Uma vez estabilizado o terreno epistemológico, realizamos a 

discussão dos temas centrais deste trabalho. No capítulo 3, Particularidades 

sonoras no filme-ensaio, abordamos as questões referentes às vozes 

ensaísticas, as inserções de material alheio e a trilha musical no filme-ensaio. 

Em A voz no filme-ensaio, fizemos o estudo das formas dos discursos verbais, 

distinguindo uma forma de discurso propriamente dito, entendido como efeito 

de uma "consciência" pensante inscrita num texto, conforme dito por 

Weinrichter (WEINRICHTER, 2015, p.62), que se evidencia principalmente, na 

chamada voz over, de um efeito discursivo que indubitavelmente pode ser 
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produzido por meios enunciativos não necessariamente verbais. Na sequência 

investigamos os sentidos produzidos pelos arquivos sonoros inseridos nos 

filmes-ensaio advindos de outros filmes e instâncias e todas as discussões 

éticas e estéticas envolvidas neste fenômeno cinemático e audiovisual 

ensaístico. Finalmente, passamos para a discussão do estatuto da música no 

filme-ensaio alinhavada com o pensamento da prática ensaísta.  

Para que essa tarefa progredisse com o rigor e discernimento 

necessário às elucidações dos problemas teóricos colocados, recorremos às 

bases metodológicas dos conceitos desenvolvidos pelo reconhecido teórico 

francês Michel Chion, promovendo uma ponte entre os autores que 

apresentam teorias aplicadas ao filme-ensaio. Dessa maneira, chegamos a 

uma explicação que nos pareceu ao mesmo tempo funcional e coerente com 

as ideias heterogêneas do ensaio no campo audiovisual.  

Dentro da grande extensão e variedade de filmes-ensaio, sobretudo, 

nas recentes décadas, torna-se praticamente impossível efetuar um 

levantamento totalizante. Dessa maneira, apresentamos no decorrer do 

trabalho, análises fílmicas de obras que nos auxiliaram a elucidar a 

complexidade da linguagem sonora dentro do filme-ensaio. Nesse sentido, 

buscamos ensaios-fílmicos em que presenciamos o uso da voz over, também 

selecionamos filmes construídos por meios de arquivos alheios e sons found 

footages, além de obras audiovisuais em que as composições musicais foram 

estrategicamente inseridas de modo a se evidenciar o ensaístico. Como peça 

auxiliar representativa da produção ensaística audiovisual escolhemos a 

retrospectiva proposta pelo cineasta Jean-Pierre Gorin encontrada na 

publicação Der Weg der Termiten: Beispiele eines Essayistischen Kinos 1909–

2004. A escolha do catálogo de Jean-Pierre Gorin para compor o corpus fílmico 

do trabalho se mostrou eficiente para o desenvolvimento da pesquisa, pois em 

sua seleção abarcam a diversidade temática e narrativa em diferentes épocas 

e países. 

Finalizando o trabalho, apresentamos os resultados obtidos pela 

nossa pesquisa destacando as propriedades sonoras e sua contribuição para a 

formação do filme-ensaio. 
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2. O debate sobre o filme-ensaio 

Pode-se argumentar em certa medida que a ideia de ensaio tem sido 

observada no âmbito do cinema desde os primórdios de sua criação. 

(CORRIGAN, 2015, p.7). Timothy Corrigan apontou a obra A corner in wheat, 

de D.W.Griffith, de 1909 como uma possível versão do filme-ensaio. Do mesmo 

modo, o cineasta francês Jean-Pierre Gorin em sua curadoria para a 

VIENNALE (Festival internacional de cinema de Viena) de 2007, edição voltada 

exclusivamente aos filmes-ensaios, inaugurou sua lista de ensaios 

cinematográficos com a mesma obra de Griffith. Nos anos de 1920 um conjunto 

de obras vanguardistas de caráter documental integrando a composição 

musical com a composição de imagens e a montagem fílmica marcou a 

produção cinematográfica mundial. Conhecidas por sinfonias urbanas 

destacam-se desse período: Berlim: Sinfonia da metrópole (Berlin, die 

Symphonie der Grosstadt, 1927), de Walter Ruttmann, O Homem com a 

Câmera (Chelovek s kinoapparatom,1929), de Dziga Vertov,  Manhatta 

(Manhatta,1921), de Charles Sheeler e Paul Strand, A Ilha de 24 dólares (24 

Dollar Island, 1926), de Robert Flaherty, “São Paulo, sinfonia da metrópole” 

(1929), dos húngaros Adalberto Kemeny e Rudolf Rex Lustig e Somente as 

horas (Rien que les heures, 1926), do brasileiro Alberto Cavalcanti. Outros 

títulos dessa época inicial apresentam singularidades e potencialidades 

ensaísticas, como por exemplo, Haxän (A feitiçaria através dos tempos,1922) 

de Benjamin Christensen, Inflation (1928) de Hans Richter e Terra sem pão 

(Las Hurdes, tierra sin pan, 1933) de Luis Buñuel.  

A partir dos anos de 1940, mais e mais cineastas, de Chris Marker a 

Peter Greenaway passaram a descrever seus filmes como filme-ensaio, mas foi 

nos anos de 1990 em diante que cineastas, teóricos, críticos e estudiosos do 

cinema elaboraram conceitos mais substanciais e relevantes sobre o assunto, 

deslocando-o da margem para o centro da cultura cinematográfica 

(CORRIGAN, 2015, p.7-8). Hoje o filme-ensaio está presente em festivais de 

cinema, artigos acadêmicos e mostras de arte. No entanto, apesar de figurar no 

imaginário da comunidade cinematográfica, não é muito clara a sua definição. 

Contrário às categorias, procedimentos e normas universais niveladoras o 

filme-ensaio convive com ideias que em certa medida ainda estão se 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Luis_Bu%C3%B1uel
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construindo no âmbito audiovisual, tais como atos performáticos, autoficção, 

imagens amadoras, found footage, indeterminação. Todo este conjunto de 

possibilidades de linguagem emerge nas análises e discussões promovidas 

pelos autores que buscam solidificar as bases estruturais e conceituais 

ensaísticas. No centro do debate figura a questão em relação à definição do 

filme-ensaio como gênero. Para alguns teóricos ele é de fato uma forma 

narrativa basilar do mundo moderno ao lado de outros gêneros 

cinematográficos (SCHERER, 2001). Outra corrente de teóricos o considera 

um antigênero que foge a qualquer tentativa de definição, atravessando e 

reorganizando todos os outros gêneros. (RASCAROLI, 2009). Nora Alter1 foi 

categórica ao dizer: 

Sejam quais forem as características secundárias que possa ter o 
ensaio como gênero, a característica básica que permanece é que o 
ensaio não é um gênero precisamente, pois luta para livrar-se de toda 
restrição formal, conceitual e social. (ALTER, Apud WEINRICHTER, 
2015, p.52). 

 O ensaio-fílmico encontra-se na fronteira entre o documentário e a 

ficção, mas também avança aos domínios do “cinema expandido”, com 

estreitas relações com o filme experimental. Acredita-se que não costuma 

seguir padrões formais, conceituais ou convenções estilísticas que comumente 

operam o cinema tradicional. Segundo o autor e crítico norte americano Paul 

Arthur2, a filmografia ensaística tem forte ligação com o cinema autoral 

enfatizando o caráter subjetivo e experiencial. Arthur define o filme-ensaio 

como um ponto de encontro entre o documentário, a avant-garde e os impulsos 

do cinema de arte. (ARTHUR, 2003, p.62). 

 Promovendo um recuo no tempo, o artista, cineasta e teórico 

alemão Hans Richter destaca-se como uma referência conceitual, a partir de 

artigo de 1940 chamado "O filme-ensaio, uma nova forma do documentário3" 

                                            
1
 Nora Alter é professora de estudos Cinema e Mídia na Universidade da Flórida. Publicou artigos sobre 

filme-ensaio, Chris Marker e Harun Farocki.  

 
2
 Paul Arthur (1948-2008) foi um historiador norte americano especializado nos estudos da vanguarda e 

filme-ensaio. Exerceu o cargo de professor de história do cinema na universidade de Montclair em New 
Jersey. 
 
3
 Der Filmessay, Eine neue Form des Dokumentarfilms (1940). 
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no qual descreve o filme-ensaio como uma variação poética do documentário 

que une o cinema intelectual e emocional para produzir imagens mentais e 

retratar um conceito abstrato. Segundo ele, este tipo de filme ”torna o invisível, 

visível” (RICHTER, apud ALTER, 2007, p.50). Para a professora norte 

americana de estudos de cinema Nora Alter o trabalho de Richter foi crucial 

para o surgimento do ensaio audiovisual no âmbito da arte, pois além de sua 

produção artística e intelectual, exerceu o cargo de diretor do Instituto de 

cinema e tecnologia na cidade de Nova York, onde influenciou e instruiu uma 

nova geração de artistas e cineastas, entre os quais destacam-se Kenneth 

Anger, Maya Deren, Stan Brackhage, Michael Snow, Jonas Mekas, Jack Smith 

e Andy Warhol (ALTER, 2007, p.50).   

Atento para novas práticas cinematográficas adotadas pelos 

cineastas Robert Bresson, Jean Renoir e Orson Welles, o crítico e cineasta 

francês Alexandre Astruc escreveu o artigo "Naissance d’une nouvelle avant-

garde: la caméra-stylo4". Associando cinema, vanguarda e expressão do 

pensamento, Astruc rechaçou a ideia de um cinema voltado apenas para a 

narrativa clássica melodramática, propondo a aproximação às vanguardas 

artísticas, literatura contemporânea e ensaística e a filosofia. Para Astruc o 

cinema se tornava, naquele momento, a forma ideal em que um artista poderia 

expressar seus pensamentos, abstrações e obsessões, tal qual se fazia no 

ensaio literário e nos romances. Em alusão às referências literárias criou a 

expressão câmera-caneta.  

Sem elaborar especificamente sobre um “filme-ensaio” Astruc 

aproxima o pensar filosófico ensaístico literário como ideal cinematográfico. 

Mais tarde, André Bazin reconheceu no filme de Chris Marker "Carta da 

Sibéria"5 (1957) um “ensaio documentado” e realçou a proeminência do texto 

escrito sobre as imagens.  

Pode-se dizer que o elemento básico é a beleza do que é dito e 
ouvido, que a inteligência flui a partir do elemento de áudio para o 

                                            
4
 Nascimento de uma nova vanguarda: a câmera caneta. (Tradução nossa). 

5
 Carta da Sibéria é um longa-metragem do cineasta francês Chris Marker realizado no ano de 1957 em 

que um narrador por meio da voz over, relata suas impressões sobre a longínqua região soviética 
exacerbando o caráter subjetivo e distanciado em relação às imagens apresentadas.  
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visual. A montagem foi forjada a partir da orelha ao olho. (BAZIN, 
2000, P.35). (Tradução nossa).

6
 

Ao analisar as relações entre imagem e texto na obra de Chris 

Marker, o crítico francês apontou para uma diferente linha de raciocínio do 

cineasta a respeito da montagem fílmica em Carta da Sibéria. Bazin identificou 

nessa obra procedimentos de edição em que o princípio estabelecido é o da 

continuidade discursiva, a qual chamou de “montagem horizontal” (da orelha ao 

olho). Ao contrário da montagem convencional em que o filme é editado a partir 

dos aspectos visuais na montagem horizontal os elementos orais determinam a 

edição das imagens. A montagem em Marker permite saltos cronológicos, 

disjunções entre som e imagem onde segundo Bazin, a inteligência é a matéria 

prima e sua expressão imediata é a palavra. Nela o discurso verbal é 

determinante para expressar o pensamento sobre o que é mostrado. A 

supremacia das imagens na cultura cinematográfica, que muitas vezes reduz a 

camada sonora à mera redundância das imagens, adquire novos contornos e 

potencialidades. Nesse equilíbrio de forças, a materialização do pensamento 

ensaístico do autor é evidenciada. 

Nas décadas de cinquenta até o fim dos anos setenta muitos 

cineastas e críticos, principalmente os franceses, contribuíram para o 

desenvolvimento de filmes que podem ser considerados filmes-ensaios: 

Além dos escritos de Astruc, vários filmes, documentos e tendências 
específicos assinalam e sustentam essa relação e destacam 
mudanças práticas e conceituais mais amplas à medida que essa 
prática evolui ao longo dos anos 1950 e 1960, criando um contexto 
histórico e cultural em que, em meados dos anos 1950, o termo essay 
cinématographique passa a ter uso frequente na França. 
(CORRIGAN, 2015, p.69). 

Corrigan apontou para o ano de 1953 o aparecimento na França do 

Grupo dos Trinta, que foi um conjunto de cineastas incluindo Astruc, Varda, 

Marker e Resnais que investiram na produção de curtas metragens envoltos 

numa energia exploratória repletos de inovação e experimentação. Já na 

década de sessenta no ano de 1962, ao falar sobre seu trabalho como crítico e 

                                            
6
 It might be said that the basic element is the beauty of what is said and heard, that intelligence flows from 

the audio element to the visual. The montage has been forged from ear to eye. 
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cineasta, Godard sentenciou: Penso em mim como um ensaísta, produzindo 

ensaios em forma de romance ou romances em forma de ensaio: só que, em 

vez de escrevê-los, eu os filmo. (NARBONI; MILNE, 1972, p.171). 

Três anos mais tarde em 1965 Jean-Luc Godard chamou seu filme 

"Pierrot le fou" (O demônio das onze horas) de ensaio fílmico. (FERREIRA, 

2016, p. 106). Contemporaneamente Alain Resnais, Agnès Varda e Chris 

Marker contribuíram com obras carregadas de subjetividade e 

autorreflexividade características comuns da linguagem ensaística. Na 

Alemanha em 1965, Alexander Kluge, Edgar Reitz e Wilfried Reinke resgatam 

as ideias do crítico de cinema Béla Balázs ao focarem a relação dialética entre 

percepção e conceito em filmes que julgavam capazes de articular ideias 

complexas. (FERREIRA, 2016, p. 106).   

Mas só a partir dos anos de 1990 é que formulações mais 

substanciais em relação aos conceitos sobre o filme-ensaio alcançaram maior 

relevância nos estudos e artigos acadêmicos. Destaca-se nesse período a 

publicação organizada por Christa Blümlinger7 e Constantin Wulff8 denominada: 

"Schreiben Bilder Sprechen:Texte zum essayistischen film”9 de 1992 que traz 

estudos e análises no âmbito do filme-ensaio entre os quais podemos citar o 

texto de Birgit Kämpler sobre a obra Sans soleil de Marker, o trabalho de Karl 

Sierek sobre a voz off, além de incluir os textos canônicos, já citados aqui, de 

Richter, Bazin e Astruc. Esta publicação foi concebida a partir de um simpósio 

realizado na cidade de Viena em 1991. Trata-se de um trabalho prógono na 

exploração e discussão acerca dos temas e linhas a serem adotadas sobre 

possíveis interpretações do filme-ensaio. Na opinião de Antonio Weinrichter 

López: 

Essa antologia pioneira sinaliza pela primeira vez as linhas a serem 
adotadas ao longo de toda a exploração posterior da noção de cine-
ensaio. (WEINRICHTER, 2015 p.47).  

                                            
7 Christa Blümlinger leciona na Universidade Sorbonne Nouvelle em Paris. Ela também é escritora crítica 
de arte. 
  
8 Cineasta e jornalista alemão membro da academia de cinema de Viena. Fundador do Navigator Film 
Viena. 
  
9 “Escritos, imagens e fala: Textos para o filme-ensaio" (1992). (Tradução nossa). 
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Na tentativa de definir o filme-ensaio, Weinrichter escreve, em 2007, 

artigo intitulado "Um conceito fugidio. Notas sobre o filme-ensaio". Nele o 

escritor argumenta que é complexo alcançar uma definição satisfatória de 

filme-ensaio, pois este, sempre tende a "escapar" (fugir) de algum modo, 

devido a sua abrangência ou ausência de gênero e forma. Assim, Weinrichter 

constrói sua tese analisando três aspectos: O filme-ensaio como um conceito 

recente, atrativo e problemático. Para ele o ensaísmo cinematográfico só 

aparece de forma pertinente a partir das obras de Godard, Marker e Farocki 

nos anos de 1980 evidenciando dessa forma sua atualidade e a formação de 

material teórico e analítico. Seu caráter híbrido ficção-documentário, além das 

aproximações com as vanguardas e o cinema expandido atrai inúmeras 

manifestações artísticas dificultando assim delimitar seus domínios. Por último, 

a dificuldade em sintetizar uma definição operacional, já que sua característica 

básica é a liberdade formal.  

Sobre a questão da liberdade formal dos filmes-ensaio, a 

pesquisadora Jane de Almeida ao analisar os filmes de Jean-Pierre Gorin e 

Jean-Luc Godard no "Grupo Dziga Vertov" afirmou que os tipos de produções 

cinematográficas nas quais estes cineastas estão engajados são experiências 

singulares sobre as consequências ideológicas daquilo que se escolhe como 

forma e trazem em si o frescor da liberdade com que foram feitos. (ALMEIDA, 

2005, p.8-9).   

2.1. A produção teórica sobre o filme-ensaio no Brasil 

A reflexão teórica que compõe as discussões acerca dos limites e 

definições de filme-ensaio no Brasil não é recente. O cineasta Rogério 

Sganzerla escreveu para o jornal O Estado de São Paulo em janeiro de 1965 o 

artigo "Cinema impuro?" em que fez um resumo das classificações propostas 

por Raymond Bellour em seu livro dedicado ao cineasta Alexandre Astruc, 

sobre a multiplicidade de tendências, gêneros e estilos na qual a produção 

cinematográfica daquele momento se encontrava. Dentro das propostas 

apresentadas por Bellour, Sganzerla destacou o cinema-ensaio com as 

seguintes observações: 
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Cinema-ensaio. Talvez o mais importante, o mais moderno. Em todo 
caso, o mais discutido. Opõem-se frontalmente ao cinema tradicional 
e ao cinema romance (narração lógica, perfeitamente raciocinada e 
"arrumada"). Este gênero é relativista - procura apreender os objetos 
no cotidiano, com suas limitações (inclusive técnicas), no contato com 
a realidade viva. Daí certa desconfiança pelos estúdios, maquinarias, 
e opulências artesanais. (SGANZERLA; DE LIMA; MEDEIROS, 2010, 
p.60). 

O cineasta brasileiro citou além dos diretores da nouvelle vague, os 

realizadores Jean Rouch, Agnès Varda, Alain Resnais, Chris Marker como 

representantes do filme-ensaio enfatizando como características encontradas 

nessas produções a contaminação dos domínios fictícios e documentais, a 

colagem de arquivos de cinejornais misturado com as filmagens inéditas 

produzidas pelos cineastas, além da valorização do olhar do diretor que 

assume uma posição subjetiva, onde não há a narração onisciente, de origem 

expressionista, em que a câmera se situa em todos os lugares e instantes. A 

câmera adota uma localização em frente à intriga; há a individualização do 

aparelho que se torna também personagem - a testemunha ocular. 

(SGANZERLA; DE LIMA; MEDEIROS, 2010, p.60). 

O professor e pesquisador Arlindo Machado publicou no ano de 

2003 o artigo “O filme-ensaio”, sendo um dos primeiros teóricos a escrever 

especificamente sobre o assunto. Machado também foi responsável pela 

apresentação do livro de Philippe Dubois "Cinema, vídeo, Godard" lançado no 

ano de 2004. O livro traz uma profunda análise da vertente ensaística de 

Godard, sobretudo após seu encontro e interesse pelo vídeo. 

No início dos anos 2000 foram publicados livros e coletâneas sobre 

filmes que hoje são considerados ensaísticos, mas que não foram assim 

denominados nas publicações. Livros como "Grupo Dziga Vertov" (2005), 

"Alexander Kluge: o quinto ato" (2007), que mesmo não falando explicitamente 

sobre o filme-ensaio, de certa maneira reiniciaram as discussões 

problematizando-as em relação à contemporaneidade brasileira, além de trazer 

à tona a vertente ensaística alemã.  

Só uma década depois é que as produções teóricas mais explicitas 

foram publicadas no brasil. Francisco Elinaldo Teixeira lançou em 2015 "O 

ensaio no cinema: A formação de um quarto domínio das imagens na cultura 
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audiovisual contemporânea". Além de seu artigo "O ensaio como formação de 

um quarto domínio do cinema", Elinaldo organizou uma seleção de estudos de 

autores brasileiros e estrangeiros que se dedicaram a falar sobre o filme-ensaio 

constituindo-se no primeiro livro brasileiro a tratar com exclusividade do tema. 

A publicação conta com as contribuições de Alfredo Suppia, Candida Maria 

Monteiro, Carlos Ebert, Cecília Mello, Gilberto Alexandre Sobrinho, Henri 

Arraes Gervaiseau, Ismail Xavier, Joel Pizzini, Marcius Freire, Rodrigo Gontijo 

e Sarah Yakhni que abordam de diversas maneiras o filme-ensaio, desde as 

análises e reflexões históricas até as questões mais urgentes e 

contemporâneas. Outros nomes que discutem o conceito são André Brasil, 

Consuelo Lins, Cesar Migliorin, Patrícia Moran, Régis Rasia e Ilana Feldman 

Marzochi.  

A partir dos anos 2000 observou-se o crescente interesse por 

mostras e retrospectivas dos cineastas ligados ao filme-ensaio. No ano de 

2006 foi realizada pelo Centro Cultural Banco do Brasil e a Embaixada da 

França no Brasil a retrospectiva Agnès Varda-O movimento perpétuo do olhar. 

Em 2012 o Instituto Moreira Salles do Rio de Janeiro homenageou o cineasta 

francês Chris Marker. No ano de 2010 a Cinemateca Brasileira trabalhando em 

colaboração com a 29ª Bienal de São Paulo organizou uma retrospectiva do 

cineasta Harun Farocki. No ano de 2015 o Centro Cultural Banco do Brasil e o 

Ministério da Cultura realizaram a retrospectiva Jean-Luc Cinema Godard.  

2.2. O filme-ensaio e sua herança literária 

O filme-ensaio herda muitas das distinções epistemológicas e 
estruturais do ensaio literário, especialmente quando exterioriza como 
uma tensão dialógica entre o verbal e o visual. (CORRIGAN, 2015, p. 
25). 

Recentemente, o professor norte americano de estudos de cinema 

Timothy Corrigan apresentou em seu livro "Filme-ensaio: Desde Montaigne e 

depois de Marker” as definições e ideias dos pensadores a respeito do ensaio 

literário. Mapeando e distinguindo o ensaio na sua evolução, Corrigan remonta 

a trajetória do ensaio literário iniciado por Montaigne, passando por Aldous 

Huxley, Joseph Addison e Richard Steele, Samuel Taylor Coleridge, Matthew 

Arnold, Walter Pater, Georg Lukás, Theordor Adorno, Walter Benjamin, Max 
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Bense, entre outros até chegar ao filme-ensaio propriamente dito. Trata-se de 

um denso trabalho em que o autor pretende demonstrar traços ensaísticos já 

encontrados nos documentários a partir dos irmãos Lumière emergindo de 

forma mais nítida no cinema europeu do pós-guerra. 

Outros autores também partem da reflexão do ensaio literário como 

ponto de partida ou referencial teórico para analisar o filme-ensaio. No Brasil, 

Arlindo Machado foi um dos primeiros pensadores a se debruçar sobre o 

assunto. Em sua reflexão definiu o ensaio como uma modalidade de discurso 

filosófico, na maioria das vezes na forma escrita, que apresentam 

características como subjetividade do enfoque (explicitação do sujeito que fala), 

eloquência da linguagem (preocupação com a expressividade do texto) e a 

liberdade do pensamento (concepção de escritura como criação, em vez de 

simples comunicação de ideias.) (MACHADO, 2014, p.17). 

Ao pensar o ensaio buscando fundamentos e preceitos construiu 

uma ponte para o filme-ensaio, o que de certa maneira podemos entender 

como uma atualização de ideias e procedimentos: 

O pensador de hoje já não é mais um intelectual empedernido, 
refugiado em seu escritório, já não se senta mais à sua escrivaninha, 
diante de seus livros, para dar forma ao seu pensamento, mas 
constrói as suas ideias manejando instrumentos novos - A câmera, a 
ilha de edição, o computador - invocando ainda outros suportes de 
pensamento: sua coleção de fotos, filmes, vídeos, discos - sua 
midiateca, enfim. (MACHADO, 2007, p.77). 

A proposição de Machado sobre o "pensador de hoje", que podemos 

entender pela figura do ensaísta fílmico, argumenta que o exercício do 

pensamento contemporâneo está relacionado à mudança de suporte, ou seja, 

da folha de papel para a edição audiovisual, já preconizada por Astruc em seu 

artigo "Nascimento de uma nova vanguarda: a câmera-caneta" e na utilização 

de "coleção e diversidade de materiais". Indo ao encontro da ideia de ensaio 
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expressa pelo filósofo alemão Max Bense10 em seu artigo de 1952, "O ensaio e 

sua prosa" 11: 

O ensaísta é um combinador que cria incansavelmente novas 
configurações ao redor de um objeto dado. Tudo o que se encontra 
nas proximidades do objeto pode ser incluído na combinação e, por 
essa via, criar uma configuração nova das coisas. Transformar a 
configuração em que o objeto se dá a nós, esse é o sentido do 
experimento ensaístico; e a razão de ser do ensaio consiste menos 
em encontrar uma definição reveladora do objeto e mais em adicionar 
contextos e configurações em que ele possa se inserir. De resto, esse 
procedimento não é despido de valor científico, pois o contexto e a 
atmosfera em que uma dada coisa se produz também merecem ser 
conhecidos e têm algo a dizer sobre essa mesma coisa. (BENSE, 
2014, p.5).  

O filósofo húngaro György Lukács ao falar sobre o ensaio propôs: 

O ensaio sempre fala de algo já formado, ou, no melhor dos casos, 
de algo já existente; é próprio de sua natureza não extrair coisas 
novas do vazio, mas simplesmente reordenar coisas que, em algum 
momento, aconteceram. (LUKÁCS, 2014, p. 42). 

Ainda no campo literário, Corrigan refletiu sobre a ideia apresentada 

por Walter Benjamin, sobre a possibilidade de um ensaio ser elaborado 

exclusivamente por meio de citações: 

Walter Benjamin foi hiperbólico, mas correto, ao identificar o potencial 
radical do ensaio como expressão feita inteiramente de citações, 
sugerindo assim uma forma de expressão subjetiva que habita e se 
reformula constantemente como as expressões do outro ou de um 
outro. (CORRIGAN, 2015, p. 34). 

Podemos expandir para o campo audiovisual as ideias 

literárias de Lukács, Benjamin e Bense, e pensar que o ensaísta pode 

ser “um combinador”. Essa parece ser uma questão nevrálgica para o 

cine-ensaio. A utilização de material de arquivo e suas ressignificações a 

                                            
10

 Max Bense foi filósofo e ensaísta alemão desenvolvendo estudos no campo da ciência, lógica, estética 
e semiótica. 
 
11

 Ensaio publicado pela primeira vez em 1947 na revista Merkur, n. 3, e, em versão definitiva, em 
Plakatwelt. Vier Essays (Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt), em 1952. 
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partir da reorganização e mistura ao material gravado sonoro e visual é 

um recorrente procedimento na construção e concepção do filme-ensaio. 

2.3. Cinema de compilação 

Pode-se pensar que a prática da montagem a partir de material 

alheio encontrado - tão caro ao filme-ensaio - Paul Arthur afirma que o found 

footage é axiomático para o projeto ensaístico (WEINRICHTER, 2007 p.28), é o 

ponto de encontro com outras formas fílmicas experimentais do século XX. Jay 

Leyda12 é um dos teóricos que não pode deixar de ser mencionado nesse 

trabalho. Leyda foi um dos expoentes do cinema found footage, por ele 

denominado “filmes de compilação” (compilation films). O cinema found footage 

se caracteriza em conceber filmes a partir de materiais fílmicos e fotográficos 

de arquivo do próprio cineasta ou na grande maioria dos casos, advindos de 

fragmentos de filmes de outros autores. 

Found footage e ensaio são dois termos que costumam aparecer 
unidos, embora o primeiro designe tanto uma técnica (a apropriação) 
como uma classe de textos − os construídos com material alheio. 
Evidentemente, a utilização de material de arquivo tem sempre uma 
deriva ensaística (ou, pelo menos, analítica), pois propõe um “voltar a 
olhar” que arranca a imagem de seu contexto e sentido originais, 
modificando, assim, seu caráter literal de representação; por isso 
consideramos antes o cinema de compilação como uma fonte dos 
recursos do cinema-ensaio. (WEINRICHTER, 2015, p. 81). 

A prática da compilação pode ser sintetizada em três momentos: o 

ato de apropriação do material alheio, a montagem dos fragmentos e o efeito 

posterior que consiste na transformação ou ressignificação da obra. Leyda 

publicou 1964 o livro "Films beget films. A study of the copilation films13" o livro 

aborda de forma pioneira os processos da produção dos filmes de found 

footage. Antonio Weinrichter López e Paul Arthur também contribuíram com 

estudos e publicações que aproximaram os processos do found footage ao 

filme-ensaio. 

São muitos os exemplos utilizados no cinema na reutilização de 

fotogramas e reelaboração da montagem, sobretudo nos artistas da vanguarda 
                                            

12
 Jay Leyda (1910-1988) foi um cineasta e historiador de cinema de vanguarda norte americano. 

 
13

  "Filmes geram filmes. Um estudo dos filmes de compilação” (1964). (Tradução nossa). 
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e cinema experimental. Para ilustrar essa gama de produções que trabalham 

com material alheio encontrado, podemos citar o filme experimental italiano "La 

verifica incerta" (1964) realizado por Alberto Grifi (1938-2007) e Gianfranco 

Baruchello (1924) a partir da aquisição de 150.000 metros de fragmentos de 

filmes comerciais americanos dos anos cinquenta e sessenta. No âmbito do 

cinema brasileiro destacamos o filme-ensaio "Nós que aqui estamos por vós 

esperamos" (1999) do cineasta Marcelo Masagão. A obra foi construída quase 

que em sua totalidade por found footage, em que foram pesquisados e 

selecionados fragmentos de diversos filmes clássicos, além de fotos, pinturas e 

imagens históricas e do cotidiano do século XX.  

2.4. Cinema expandido 

O filme-ensaio avança para os domínios do cinema experimental se 

apropriando dos elementos da vanguarda artística. Em outras situações 

romperá com a tela do cinema, invadindo outros espaços, como os museus e 

as galerias de arte, tal qual o cinema expandido que se apropriou de novos 

locais para suas projeções. (ALTER, 2007, p.44).  

 Em 1970, o teórico norte americano Gene Youngblood (1942) 

publicou o livro "Expanded Cinema14" em que analisou experiências 

audiovisuais baseada em experimentações com ênfase na informática e no 

vídeo. O cinema expandido buscou se relacionar com outras linguagens 

artísticas, como a dança, o teatro e a música. Nora Alter afirma que dentro do 

bloco dos cineastas do cinema novo Alemão onde figuram: Rainer 

Werner Fassbinder, Werner Herzog, Hans Syberberg, Helke Sanders, 

Alexander Kluge, Wim Wenders e Hartmut Bitomsky, Harun Farocki tem 

apresentado seus projetos audiovisuais para além das salas de cinema. Suas 

projeções em loop contínuo exibidas nas galerias com temas contemporâneos 

variados, como videogame, câmeras de vigilância, entre outros, alteram o 

status de filmes para instalações audiovisuais. (ALTER, 2007, p.53). 

O professor e teórico de cinema brasileiro Ismail Xavier aproximou o 

filme-ensaio aos domínios do cinema expandido ao escrever o artigo "A 

                                            

14
  “O Cinema expandido” (1970). (Tradução nossa). 
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teatralidade no documentário brasileiro contemporâneo". Xavier examinou a 

obra Jogo de cena (2007) de Eduardo Coutinho e as relações entre cinema, 

performance e teatro. No entanto, ao tentar definir filme-ensaio o teórico 

reivindicou uma posição territorial autônoma na qual seria importante delinear 

as marcas formais para aquisição de uma baliza para sua análise. Dessa forma 

o ensaio superaria as fronteiras dos outros domínios audiovisuais, avançando 

para um continente próprio, onde a proeminência de indagações construídas a 

partir do confronto entre cinema e filosofia se evidencia. Para o pensador o 

ensaio fílmico é a ideia do filme como pensamento em ato, sob as formas 

“autônomas e insubstituíveis que os cineastas foram capazes de inventar”. 

(XAVIER, 2015, p.227).  

Congruente às ideias de Ismail Xavier, o professor de cinema e 

ensaísta Francisco Elinaldo Teixeira15 argumentou que diante da dificuldade de 

situá-lo em um determinado lugar no cinema, devido aos diálogos com o 

cinema experimental e o documentário que resultaram em derivações 

nominais, tais como: ficção ensaística, ensaio experimental, documentário 

ensaístico, ensaio ficcional, experimental ensaístico, ensaio documental, 

questiona sobre a possibilidade de se estabelecer um domínio próprio ao filme-

ensaio: 

Bem, se o ensaio não se reduz, nem se confunde ou se assimila com 
nenhum dos três domínios já clássicos, seria tão impertinente pensá-
lo e propô-lo como formação de um quarto domínio/território do 
cinema? Formação que teria seu limiar a partir do cinema moderno e 
seu adensamento na contemporaneidade, com toda essa proliferação 
de filmes ou peças audiovisuais que nos desafiam quanto à sua 
ontologia, quanto aos seus processos, modos e matérias 
construtivas, assim quanto a como situar tudo isso, já que diferem e 
rumam para uma singularização? (TEIXEIRA, 2015, p. 184). 

Teixeira argumentou que a partir do cinema moderno as relações 

entre os três domínios (ficção, documentário e experimental) sofreram grandes 

alterações. A partir do neorrealismo italiano seguido pela nouvelle vague e 

cinemas novos, a ficção começou a voltar-se para o espelho do documentário, 

                                            
15

 Professor de História do cinema do Instituto de Artes da UNICAMP. Autor e 
organizador de livros sobre o cinema não narrativo e experimental.  
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que por sua vez, inaugurou novas estilísticas cada vez mais contaminadas pelo 

experimental. (TEIXEIRA, 2015, p. 187).  

Podemos perceber que os movimentos de transformações e 

contaminações se acirraram, Teixeira afirma que o ensaísmo-fílmico adquire 

um relevo inédito: 

Para forjar seus próprios materiais, modos de composição e produção 
de sentidos ele se apropria de todo um lastro disponível da ficção, do 
documentário e do experimental, mas não se (con)funde com nenhum 
deles, mesmo que muitas vezes mimetizando-os intensamente, 
sobretudo, o documentário e o experimental, mas isso só indica mais 
sua diferença e movimento de singularização (só se quer parecer 
com aquilo que é outro...). (TEIXEIRA, 2015, p. 189). 

Partindo desse argumento podemos supor que a força do filme-

ensaio não está localizada na originalidade ou na criatividade de algo sui 

generis, mas sim na capacidade de análise crítica do ensaísta por meio de 

práticas que desorganizam e reorganizam os materiais e as formas 

cinematográficas. Talvez resida na mimetização uma importante particularidade 

do ensaio-fílmico que se manifesta a partir da apropriação não apenas de 

conteúdo, mas também no que diz respeito à estética formal. Daí a importância 

tão relevante na montagem fílmica ensaística o expediente de utilização de 

material alheio e a sua ressignificação dentro de um novo contexto. Da mesma 

maneira ao mimetizar o cinema documentário, experimental e o ficcional 

apropria-se de seus procedimentos, formas e linguagem para se evidenciar.  

Sintetizando esta ideia, Gorin diz que o filme-ensaio se sente perfeitamente 

confortável em citar, sequestrar, extrair e reordenar o que já está dado, 

estabelecido, em função de seu propósito. (GORIN, 2007, p. 10). 

Voltando a Timothy Corrigan podemos usar como estudo de caso a 

organização proposta em seu livro que reflete as múltiplas formas e inevitáveis 

sobreposições que os filmes-ensaio se apresentam. A seleção feita pelo autor 

leva em conta tanto filmes com as especificidades textuais quanto outros 

modos particulares de procedimentos ensaísticos onde se observam diferentes 

encontros experienciais que conectam a subjetividade e um domínio público. 

Dessa maneira Corrigan passa a identificar cinco modos experienciais de 

filmes-ensaio: Os ensaios retratistas que descrevem representações do eu e da 
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auto expressão, os ensaios de viagem que investigam lugares e refletem sobre 

os encontros promovidos nesses ambientes geográficos, os ensaios diarísticos 

que descrevem diferentes temporalidades e promovem a reflexão da 

velocidade da vida moderna e contemporânea, os ensaios editoriais que 

operam no âmbito jornalístico de modo a reinterpretar e refletir sobre as 

notícias mundiais e o ensaio refrativo que envolve o exercício crítico sobre o 

universo artístico, entre os quais figuram os objetos de arte, filmes e outras 

experiências estéticas. O autor faz uma ressalva que merece ser descrita, ele 

diz que para cada modo apresentado há um espectro que vai de posições 

didáticas e homiléticas a posições paródicas e cômicas e mesmo com toda 

essa abrangência de categorias e nuances sua estratégia é um tanto quanto 

escorregadia, pois os filmes-ensaios invariavelmente sobrepõem e misturam 

vários desses modos (CORRIGAN, 2014, p.12-13). 

Em seu livro introdução ao documentário o teórico norte americano 

Bill Nichols também criou diferentes categorias na tentativa de caracterizar os 

documentários dentro de uma perspectiva histórica e estética.  Sem reconhecer 

a existência de um domínio ensaístico propriamente dito, classificou os 

documentários em cinco modos: expositivo, observativo, participativo, reflexivo 

e performático. Os dois últimos apresentam relevantes pontos de contato com 

as ideias ensaísticas, sobretudo o modo performático, que segundo Nichols é 

caracterizado por um tipo de narrativa que se baseia no concreto e material, 

que se evidenciam as especificidades da experiência pessoal, na tradição da 

poesia, da literatura e da retórica (NICHOLS, 2005, p.169)  

É importante acrescentar que a principal característica de um 

modelo que pretende classificar os filmes-ensaios deve ser a flexibilidade. O 

fato de Corrigan estabelecer a partir da análise empírica de diferentes filmes a 

presença de um nível de agrupamento possível, não significa na 

obrigatoriedade de todos os filmes acompanharem esses modos. Se uma parte 

das obras pode ser compreendida dentro dos modelos propostos por Corrigan, 

nada garante que determinados filmes sejam construídos de maneira a 

adentrar nos limites alheios e comprometer essa classificação.  
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2.5. Cinema Impuro 

Se o fato de existir modelos não determina que os filmes estejam 

sujeitos ao rigor dessas seções, por outro lado, os modos podem ajudar na 

análise dos diferentes métodos de construção de sentido nas obras 

audiovisuais ensaísticas. Se o cinema tem como característica inerente ao seu 

processo de realização a "contaminação" dos domínios, gêneros e estilos, o 

que André Bazin chamou de cinema impuro, o filme-ensaio tem a tendência de 

exponenciar essas zonas de contato.   

O que parece ser consensual nas observações dos teóricos em 

relação ao ensaio-fílmico é que parte significativa de sua produção opera numa 

esfera artesanal, o que os diferenciam substancialmente da linhagem clássica 

e industrial do cinema. Também é interessante notar que o conceito de filme-

ensaio se intensificou com o cinema moderno, em função de um forte senso de 

desbloqueio e liberdade criativa amparada por um grande processo de 

transformações tecnológicas, como apontou Elinaldo Teixeira: 

Esse movimento intenso de transformações só se acirrou daí em 
diante, com mudanças ocorrendo uma atrás da outra, na base técnica 
(sincronização das tomadas de imagem e som, novos formatos como 
o super 8, abalo do suporte químico com o surgimento da imagem-
vídeo e depois da imagem digital), no âmbito estético 
(experimentalismo superoitista, filme de artista, videoarte, novo relevo 
do documentário e suas estilísticas, filme-ensaio) e conceitual 
(cinema expandido, audiovisual, cine-ensaio, live cinema). 
(TEIXEIRA, 2015, p. 188). 

  Nesse sentido o filme-ensaio tangencia-se com os domínios do 

cinema experimental e sua vanguarda de artistas que investem numa 

linguagem que explora os atos performáticos, o uso de materiais de arquivos, 

fotografias, além de realizar todo processo de edição e montagem por meio de 

suportes digitais o que consequentemente reduz abruptamente os custos de 

produção se comparado às formas tradicionais dos grandes estúdios. Dessa 

maneira esses procedimentos ao mesmo tempo em que facilitam as 

realizações audiovisuais, também tendem por exacerbar o viés autoral dessas 

obras experimentais e ensaísticas.   

Analisando a obra do cineasta Alexander Kluge, Jane de Almeida 

escreveu: 
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Tal procedimento performático é hoje encontrado em vídeos de 
múltiplos formatos, em exposições de arte, que incluem artistas como 
agentes na perspectiva de intervenção na vida real. Recursos 
tecnológicos cada vez mais portáteis e baratos fazem surgir obras 
com tempos diversificados, projeções ampliadas e diminuídas, sem 
falar na facilidade de se trabalhar com diferentes materiais a partir 
das ferramentas do computador. As imagens em movimento de Kluge 
são prioritariamente contemporâneas e em nada se aproximam do 
cinema clássico. (ALMEIDA, 2007, p.22). 

É interessante notar a questão dos tempos diversificados apontada 

por Jane de Almeida, sendo essa uma característica dos filmes-ensaio que 

pode ser verificada na seleção de Jean-Pierre Gorin. A discrepância de 

duração entre os filmes é notável e mostra a clara ruptura com o esquema 

comercial de aproximadamente duas horas do cinema convencional exibidos 

nas salas de projeções espalhadas pelos "shopping centers de todos os 

lugares do planeta”. Para ilustrarmos a variada gama de extensões de tempo 

citaremos alguns exemplos da lista de Gorin: Nuit et Brouillard/ França (1955) 

dirigido por Alain Resnais duração de 32 minutos; Route One/ Estados Unidos 

(1989) dirigido por Robert Kramer duração de 255 minutos; Le Fond de l'air est 

rouge/ França (1977) dirigido por Chris Marker duração de 240 minutos; 

Einleitung zu Arnold Schoenbergs begleitmusik zu einer lichtspielscene/ 

Alemanha (1972) dirigido por Jean-Marie Straub duração de 16 minutos; LBJ/ 

Cuba (1968) dirigido por Santiago Álvarez duração de 18 minutos; Sur le 

passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps/ 

França (1959) dirigido por  Guy Debord duração de 20 minutos. 

2.6. Vídeo-ensaio 

Outro ponto a ser observado em relação à fala da pesquisadora é 

sua menção a produção de vídeos em múltiplos formatos bem como sua 

acessibilidade do ponto de vista econômico. Esse parece ser um aspecto 

importante que permeia a história do ensaísmo fílmico, desde as tecnologias 

das câmeras e equipamentos portáteis produzidas no pós-guerra até a década 

de sessenta com a disseminação dos gravadores Nagra e dos sistemas de 

gravação analógica Portapak. A relação entre os equipamentos econômicos e 

móveis sempre motivaram a produção autônoma e autoral, e 

consequentemente o desenvolvimento do filme-ensaio.  A partir da década de 

1970 e mais intensamente nos anos de 1980 até o início dos anos 2000, os 
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formatos de vídeo se popularizaram e permitiram a produção profissional e 

amadora em larga escala. 

Weinrichter argumenta sobre o vídeo e o filme- ensaio:  

O último afluente que alimenta a rica corrente do ensaísmo 
contemporâneo vem de fora da instituição cinematográfica e, de fato, 
encarna uma instituição distinta, a artística: é o que alguns chamam 
de vídeo-ensaio. Com alusão ao suporte não se estabelece apenas 
uma distinção com o celuloide (efetivamente, o "cinema" 
documentário e também o experimental utilizam, há muito tempo, o 
vídeo de forma crescente), mas o que se marca é a influência de uma 
tradição distinta, a do audiovisual de museu. O vídeo é, também, 
mais acessível, não requer uma estrutura industrial nem mesmo uma 
equipe técnica, o que facilita maior autonomia da produção e o coloca 
ao alcance não só dos artistas, mas de todos os queiram 
experimentar ou simplesmente expressar-se, favorecendo o 
desenvolvimento de formas caseiras como o diário, o autorretrato e o 
home movie de maior ou menor ambição ensaística. (WEINRICHTER, 
2015, p. 87).  

Talvez o caso mais emblemático do “vídeo-ensaio” esteja nos 

trabalhos produzidos pelo cineasta e ensaísta Jean-Luc Godard. Philippe 

Dubois em seu livro Cinema, Vídeo, Godard identificou a incorporação imediata 

do vídeo nas obras do cineasta. A partir do momento que Godard se apropriou 

deste suporte, o vídeo se tornou um instrumento vital e indispensável na sua 

relação existencial com o cinema aguçando sua vertente ensaística: 

O vídeo não representa, portanto, um simples momento no itinerário 
de Godard. Ele corresponde não a um período (os “anos-vídeos”), 
mas a uma “maneira de ser” geral, a uma forma do olhar e do 
pensamento que funciona em contínuo e “em direto” a propósito de 
todas as coisas. Bem mais que um objeto (uma obra, um produto) ou 
que uma técnica (um suporte, um meio), o vídeo é para ele um 
estado permanente (como se diz de um estado da matéria). Um modo 
de respirar em imagens, de esposá-las, de lançar questões e tentar 
responde-las. O vídeo sempre ao alcance da mão e do olhar, para 
refletir (sobre) o cinema.  (DUBOIS, 2014, p.290). 

Se o vídeo para Godard constituiu a possibilidade de autonomia da 

representação do pensamento por meio dos sons e das imagens e essa 

autonomia gerou um movimento de singularização de sua obra, podemos 

assegurar que as mudanças tecnológicas acirraram as transformações no 

âmbito estético e conceitual a partir da (r)evolução digital.  A imagem digital, a 

internet e seus bancos de dados, de imagens e de sons determinaram outros 
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modos de produção audiovisual. As alternativas de edição digital acentuaram 

as possibilidades de pós-produção o que colaborou diretamente com o trabalho 

autônomo do ensaísta.  
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3. Particularidades sonoras no filme-ensaio 

O que é um filme-ensaio? É um filme que não obedece a nenhuma 
regra que geralmente regem o cinema como instituição: gênero, 
duração padronizada, imperativo social. É um filme "livre" no sentido 
de que se deve inventar, a cada vez, sua própria forma, e que 
somente se voltará a ela. (BERGALA, 2000, p.14). 

Quanto mais nos aprofundamos nas análises dos filmes-ensaio, 

mais se salientam suas singularidades. No entanto, parece haver algumas 

estratégias recorrentes de ordem procedimental que evidenciam o "ensaístico" 

dessas obras. Da perspectiva sonora identificamos três aspectos que auxiliam 

os cineastas em sua jornada cine-cognitiva. São elas: a voz, o found footage e 

a música.  

À luz da teoria do som no cinema, Michel Chion publicou mais de 

uma dezena de livros apresentando profundo estudo nas questões ligadas ao 

som, música, vozes e ruídos no âmbito cinematográfico e outras linguagens 

audiovisuais, tais como rádio, vídeo, televisão e teatro. Além do tratamento 

inquestionavelmente original, Chion construiu bases sólidas com o rigor teórico 

que ajudou de maneira ímpar a disseminação das discussões e estudos no 

território acadêmico. Nesse capítulo, apresentaremos uma análise crítica 

relacionando sua teoria às questões do campo sonoro do filme-ensaio. Antes 

de iniciar esta difícil tarefa, é necessário ressaltar o fato de que nenhuma crítica 

que possa ser feita aqui poderia diminuir a importância desse autor. Muito pelo 

contrário, é por entender a grandiosidade de suas contribuições para o som no 

cinema, que trazemos sua obra à discussão.  

Michel Chion não fala especificamente sobre o som no filme-ensaio, 

no entanto em sua literatura se encontram muitos exemplos de análises de 

filmes que se enquadram nesse domínio. Essa é uma questão relevante a ser 

mencionada, pois na obra de Chion há uma tendência em construir sucintas 

definições teóricas a partir da observação incessante dos filmes. Esta postura 

pragmática, segundo o teórico francês, foi influência da psicanálise e do 

trabalho sobre o significante: Existe um modo de atenção especial do 

psicanalista que se chama “atenção flutuante” que visa à ideia de não enfatizar 

nada, buscando uma libertação. Essa liberdade, no seu entender, gera a 
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possibilidade da descoberta de certos elementos significantes que poderiam 

passar despercebidos. (CHION, 2004). De fato, Chion construiu análises 

sucintas a respeito das inserções e significações dos elementos sonoros, mas 

propondo inúmeras variáveis, possibilidades e desvios que confirmam a 

minuciosa capacidade de reflexão e detalhamento do uso do som no âmbito 

audiovisual.  Passamos então a utilizar algumas das principais ideias teóricas 

de Michel Chion que julgamos pertinentes para a discussão, observação e 

elaboração de propostas sonoras dentro da perspectiva do filme-ensaio.  

No início de seu livro “A voz no cinema” (La voix au cinéma), uma 

das primeiras formulações feitas pelo teórico francês é que não existe a ideia 

de uma pista exclusivamente sonora no cinema: 

Tendo abruptamente decretado que não há trilha sonora, vamos mais 
longe e salientemos a noção de que para o espectador fílmico, há 
"sons" como uma entidade coletiva - como se recebemos mensagens 
sônicas, no cinema e em outros lugares, em uma forma 
indiferenciada e neutra. (CHION, 1999, p. 4-5). (Tradução nossa)

16
. 

Segundo Chion, a pista sonora não existe na medida em que ela não 

atua no filme de modo independente. É na sua relação com a imagem que o 

campo sônico se adéqua ao filme construindo sentido e, da mesma forma, a 

percepção imagética sofre ação direta dos sons. Assim, qualquer tipo de 

observação a respeito do comportamento dos sons dentro de um filme só 

poderia ser validado a partir da análise conjunta com o universo visual.   Uma 

revisão bibliográfica escrita por Chion no ano de 2008 atualizou essa teoria 

propondo o conceito de contrato audiovisual. É interessante observar que essa 

ideia de análise unívoca e indissociada entre o campo sonoro e o imagético já 

aparece na própria nomeação do livro: A audiovisão: som e imagem no cinema 

(“L’audio-vision: son et image au cinema”) que em síntese propõem mostrar 

como, de fato, no contrato audiovisual, uma percepção influencia a outra e a 

transforma: não “vemos” a mesma coisa quando ouvimos; não “ouvimos” a 

mesma coisa quando vemos. (CHION, 2011, p.7). No entanto, essa 

interferência de percepções entre os sons e as imagens, para Chion não 

                                            
16

 Having abruptly decreed that there is no soundtrack, let us further, and make a dent in the notion that for 
the filmic spectator, there are "sounds" as a collective entity - as if we received sonic messages, in film and 
elsewhere, in an undifferentiated and neutral way. 
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significam que eles estejam no mesmo patamar de relevância dentro do 

contrato cinematográfico: Um filme sem o som continua a ser um filme; um 

filme sem imagem, ou pelo menos sem quadro visual de projeção, não é um 

filme. (CHION, 2011, p.114). Ainda segundo o teórico, mesmo com a chegada 

do cinema sonoro e todo desenvolvimento da trilha sonora e soundesign, o 

cinema não deixou de conservar intacto seu aspecto ontologicamente 

imagético. Essa ideia a respeito da supremacia das imagens levou Chion a 

criar outra definição teórica, que chamou de “valor acrescentado”. Para ele, um 

som pode agregar valor expressivo e informativo para enriquecer uma 

determinada imagem, esse acréscimo pode vir de um texto, um ruído ou uma 

música. 

A partir dessa proposição Chion apresenta o que ele definiu como 

"caso-limite", o exemplo do filme Wochenende (1930) de Walter Ruttmann cuja 

película é exclusivamente sonora. Segundo Chion, Wochenende não é mais 

que uma emissão de rádio ou uma obra de música concreta; só se torna um 

filme em referência a um quadro, mesmo que vazio, de projeção. (CHION, 

2011, p.114).  

Wochenende foi a experiência mais radical produzida por Walter 

Ruttmann no campo da música e som de cinema dialogando com as vertentes 

da vanguarda futurista. A obra consiste num filme sem imagens, só com 

registros sonoros gravados na banda sonora da película e difundidos por alto-

falantes, cuja duração é de aproximadamente onze minutos, o tempo de um 

rolo de filme, que era muito superior aos discos de cera da época. O filme 

retrata por meio de ruídos, gravações de falas, músicas folclóricas e regionais 

alemãs e sonoridades da cidade de Berlim, o fim de semana de um 

trabalhador.  
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Figura 1: Wochenende (1930) Walter Ruttmann 

 
Fonte: https://i.ytimg.com/vi/SfGdlajO2EQ/hqdefault.jpg 

 

Wochenende de Walter Ruttmann se encontra no âmbito do cinema 

experimental. Ao defini-lo como um filme sem imagens o diretor alemão excluiu 

qualquer possibilidade de o campo imagético oferecer informações ou gerar 

sentido ao espectador, o que nos leva a concordar com a ideia de quadro vazio 

proposta por Chion. Por outro lado, quando nos deparamos com o filme Blue, 

do artista e cine-ensaísta Derek Jarman não estamos mais no campo do 

experimentalismo, mas no domínio do filme-ensaio, pois a tela azul de Jarman 

(ou de Klein17?) se constitui em um profundo azul que produz múltiplos 

significados, referências, autorreflexividade e sensações. De fato, uma tela 

monocromática e estática não é a forma mais comum que encontramos nas 

obras audiovisuais. Estamos certamente no campo das exceções, mas não é o 

filme-ensaio o domínio audiovisual onde a exceção e a singularidade se 

manifestam?  

  

                                            
17

 Yves Klein foi um  importante artista francês pós segunda guerra mundial. Foi um dos principais 
representantes do movimento chamado de "Novo realismo". Ganhou notoriedade por suas telas 
monocromáticas azuis, pink e douradas. Criou um pigmento azul na qual patenteou de YKB (Yves Klein 
Blue). 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Artista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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Figura 2: Blue (1993) Derek Jarman 

 
Fonte: 

http://www.gstatic.com/tv/thumb/mov
ieposters/61375/p61375_p_v8_aa.jp

g 

 

 Blue (1993) foi a última obra cinematográfica do cineasta  Derek 

Jarman18 em que o azul monocromático do quadro projetado faz direta 

referência a sua visão desvanecida, enquanto a trilha sonora evoca poderosas 

imagens da tensão mental, física e emocional causada por sua doença 

terminal. O filme foi concluído em 1993 pouco antes de sua morte causada por 

complicações relacionadas à AIDS.  

Jarman foi inspirado a fazer um "filme azul" dedicado ao artista 

francês Ives Klein após contemplar uma pintura monocromática do pintor na 

galeria Tate de Londres em 1974. No filme o campo imagético foi construído a 

partir de um único frame tirado de uma fotografia de um quadro de Klein. O 

crítico de arte Pierre Restany19 que acompanhou toda trajetória artística de Ives 

Klein afirmou que o pintor escolheu a matiz de azul vibrante para expressar sua 

concepção de arte como experiência sensorial rarefeita, transcendendo a 

                                            
18

 Derek Jarman foi um cineasta, cenógrafo, artista e roteirista britânico que nasceu em Northwood, 
Inglaterra, em 1942 viveu em Londres até sua morte em 1994. 
 
19

 Pierre Restany  foi um crítico de arte e filosofo francês que criou ao lado de Yves Klein o movimento 
artístico conhecido de "Nouveau Réalisme" na qual empregou novas abordagens perceptivas da 
realidade.  
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.tate.org.uk/artists/derek-jarman&usg=ALkJrhiHD8FqTLXBx7YuaIqO8i1ts49vXw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.tate.org.uk/artists/derek-jarman&usg=ALkJrhiHD8FqTLXBx7YuaIqO8i1ts49vXw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Nouveau_r%25C3%25A9alisme&usg=ALkJrhh2Ohk2vfhEBvnvPqQH2KuP3CRqwA
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realidade para alcançar um além da matéria, o imaterial e o espiritual. Essa 

interpretação proposta por Restany corrobora e estabelece um intenso diálogo 

com a ideia fílmica proposta por Jarman. 

A referência visual dada pela tela de Klein, somada a perda de visão 

e o efeito colateral causado pelo seu medicamento, em que se fazia perceber, 

no pouco de visão que lhe restava, um filtro azulado; suscitaram em Jarman o 

desejo em concretizar a sua obra final dotada de aspectos simbólicos 

diretamente relacionados a sua história pessoal.   

O filme é narrado em voz over pelos atores Nigel Terry, John 

Quentin, Tilda Swinton, além do próprio Jarman, alternando episódios 

autobiográficos, poesia e narrativa em torno de diferentes significados e 

interpretações da cor azul (melancolia, água, infinidade, etc.), A trilha musical 

foi composta por Simon Fisher-Turner e o soundesign foi concebido por Marvin 

Black.  

Blue pode ser considerado um filme-ensaio em que a proeminência 

do campo sonoro se evidencia em relação às imagens, a tela estática e 

monocromática durante todo o transcorrer do filme ultrapassa a condição 

material do filme e convida o espectador a perceber o mundo pelos olhos e 

ouvidos do autor. Derek Jarman promoveu o encontro subjetivo de suas 

experiências com o espaço público e foi além, ao tenta criar um ambiente 

empático em que propôs uma espécie de imersão, não apenas no âmbito 

audiovisual, mas também teve a ambição de levar o espectador a uma viagem 

ao interior do artista, ou seja, uma imersão em sua "alma".  

É importante lembrar que a trajetória do artista e cineasta tem 

constante ligação com o filme-ensaio como apontaram Gilberto Alexandre 

Sobrinho e Cecília Mello no artigo "O filme-ensaio e a voz política na Grã-

Bretanha:  

Os doze longas que Derek Jarman realizou entre 1976 e 1993 
possuem um variado grau de ensaísmo, e cada qual poderia, a seu 
modo, ser considerado um filme-ensaio. Em primeiro lugar, 
destacamos sua abordagem de temas que estão postos na cultura, 
principalmente a homossexualidade e a conjuntura social e política 
em seu país. Em seguida há os elementos reflexivos e intertextuais, 
presentes de diferentes modos em todos os seus filmes, além do 
emprego consistente de uma forma aberta ao novo, dotada de 
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coragem para enfrentar o risco. Por fim, sua obra notabiliza-se pela 
quebra de fronteiras entre o cinema, o vídeo e as artes visuais, e é 
movida por uma intensa heterogeneidade em sua mistura de gêneros 
e estilos, que também pode ser apontada como marcas ensaísticas. 
(MELLO; SOBRINHO, 2015, p.211-212). 

Em Blue, podemos observar a presença de todos os atributos 

ensaísticos identificados e apresentados por Gilberto Sobrinho e Cecília Mello, 

pois Jarman evidenciou a problemática dos papéis de gênero e a sexualidade 

ao expor sua condição enferma por uma doença que naquele momento era 

diretamente associada de maneira pejorativa à minoria gay, no entanto 

procurou um caminho audiovisual inusitado e corajoso, onde a arte, o cinema e 

a performance convivem e se misturam numa linguagem audiovisual reflexiva e 

subjetiva, sem concessões e de caráter inovador.  A riqueza da trilha sonora 

permite ao espectador a profunda imersão experiencial em que não apenas as 

vozes conduzem ao entendimento intelectual da narrativa, mas combinadas 

com as miríades de inserções sonoras constroem camadas e texturas que 

exacerbam as sensações emocionais do espectador. 

A proposta sonora ocorrida em Blue parece ser uma experiência 

particular ao domínio do filme-ensaio, pois toda a construção sônica caminhou 

em uma direção que não apenas expandiu a narrativa audiovisual, mas 

extrapolou seus limites na medida em que todo o universo sonoro não se 

referiu diretamente e nem exclusivamente a imagem do quadro. Em outras 

palavras, em Blue o universo sonoro não operou como um comentário indicial 

em relação à obra de Kein como seria no caso de um documentário, tão pouco 

foi introduzido com o pretexto de experimentar possibilidades inventivas de 

linguagem como frequentemente acontece nos domínios do cinema 

experimental. Em Blue, o contrato audiovisual media o encontro entre o público 

e o privado na medida em que convida o espectador a imergir na obra e vida 

de Jarman, além de possibilitar a esse mesmo espectador vivenciar profundas 

sensações e conceber reflexões pessoais a partir da experiência audiovisual. 
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3.1 A voz no filme-ensaio 

Michel Chion ao estabelecer hierarquicamente a voz humana como 

principal elemento sônico da trilha sonora cunhou duas expressões: o 

vococentrismo e o verbocentrismo, dessa forma o teórico francês deixa claro 

que o que está em jogo não é apenas a posição central e destacada em 

relação aos outros objetos sonoros da voz humana, mas sua emissão sonora 

carregada de sentido, ou seja vinculada a produção de uma linguagem verbal e 

sua especificidade semântica capaz de transmitir um discurso lógico e 

inteligível a seu espectador.   

É a voz que, na rodagem, é captada na tomada de som, que é quase 
sempre, de fato, uma tomada de voz; e é a voz que se isola na 
mistura, como um instrumento solista, do qual os outros sons, 
músicas e ruídos, seriam apenas o acompanhamento. (CHION, 2008. 
p. 13). 

É interessante observar que o exemplo acima dado por Chion está 

inserido no espaço ambiental de um set de filmagem na produção do som 

direto20 e que se deve em especial, obter em relação à gravação desses sons, 

a garantia da inteligibilidade clara das palavras sobrepondo-se a qualquer outra 

manifestação sonora. Ambiências, ruídos e objetos sonoros que possam vir a 

ser importantes para a construção da cena em questão, ficam em um segundo 

plano ou até mesmo podem vir a ser descartados e substituídos por simulacros 

na pós-produção.  A ligação entre cinema e fala é, segundo Chion, uma 

espécie de espelho do cotidiano. O cinema, portanto, se baseia num processo 

mimético que reflete as relações verbais presente entre as pessoas: 

Mas se, no cinema o som é vococêntrico e verbocêntrico, isso deve-
se, desde logo, ao fato de as pessoas, no seu comportamento e 
relações cotidianas, também o serem. Se o ser humano ouvir vozes 
no meio de outros sons que o rodeiam (sopro do vento, música, 
veículos), são essas vozes que captam e concentram logo sua 
atenção. (CHION, 2008. p. 13). 

Partindo do pressuposto de que a voz é o elemento primordial na 

linguagem sonora audiovisual e tão cara a cinematografia ensaística algumas 

perguntas se evidenciam: há algo de particular atribuído a voz no âmbito do 
                                            

20
 Som direto é a gravação do áudio produzido simultaneamente às imagens. 
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filme-ensaio? Se existe essa particularidade ela é exclusiva ao ensaio? O que 

diferencia o uso da voz no cinema ensaio dos outros domínios 

cinematográficos? O que dá ao filme-ensaio uma voz própria está além das 

vozes? É certo que a voz no ensaio tem sido dentro do universo sonoro a 

questão mais apresentada e discutida pelos teóricos do cinema-ensaio e nos 

trabalhos acadêmicos, porém essas "vozes" que formulam teorias estão longe 

de soar como um coral consonante e harmonioso. Há diferenças substanciais e 

posições contrárias nas concepções da formação da voz ensaística em que as 

matizes de pensamento vão desde a ideia de não existir ensaio sem um 

comentário discursivo até o conceito de que um filme-ensaio não necessita de 

uma voz over literal para ter voz ensaística realçada. 

A elucidação dessas questões é um pouco mais complexa do que 

possa parecer num primeiro instante e envolve profunda reflexão sobre a 

enunciação do discurso cinematográfico.  Dessa forma é importante antes de 

tudo distinguir uma forma de discurso propriamente dito, entendido como efeito 

de uma "consciência" pensante inscrita num texto, de um efeito discursivo que 

indubitavelmente pode ser produzido através de uma imagem (composição 

evocativa) e através da justaposição de imagens. (WEINRICHTER, 2015, 

p.62). No primeiro caso temos o recurso discursivo predominante dos filmes-

ensaio onde é possível ouvir a voz do ensaísta que acontece geralmente numa 

esfera dimensional distanciada das imagens com a utilização da narração em 

voz over. Já na segunda forma, o conceito de voz adquire contornos mais 

amplos não sendo necessária a presença física-sonora de uma voz over ou de 

vozes que emanam dos diálogos, mas sim a configuração de uma instância 

enunciadora. Nessa perspectiva a voz é constituída não apenas de sons, mas 

de todo o conjunto de elementos fílmicos que contribuem para a construção da 

narrativa.   

Gilles Deleuze argumentou em "O ato de criação" sobre a 

importância da disjunção entre o visual e o sonoro para a construção de uma 

ideia prodigiosa no cinema e a partir dessa tese identificou três possibilidades 

desse descolamento audiovisual. No primeiro caso Deleuze propôs: uma voz 

fala de alguma coisa. No segundo modelo: fala-se de alguma coisa. Ao mesmo 

tempo, nos fazem ver outra coisa. E por fim, e sem dúvida a forma mais 
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complexa: Aquilo de que nos falam está sob aquilo que nos fazem ver. É 

interessante notar que nas três formas apresentadas por Deleuze, em cada 

uma delas o grau de disjunção entre os campos imagético e sonoro vai se 

aprofundando e consequentemente as possibilidades de se suscitar 

pensamentos de maior relevo autorreflexivo por pare do cineasta (sua voz) 

aumentam e podem a partir desse distanciamento florescer a linguagem 

ensaística. O filosofo francês afirmou em seu texto que essa última ideia 

cinematográfica exposta não é comum, mas sim prodigiosa porque assegura 

ao âmbito do cinema uma verdadeira transformação de seus elementos, e 

também é rara, pois poucas vezes foi feita e sempre por grandes cineastas. A 

partir daí, Deleuze elenca os nomes de cineastas que utilizaram em suas obras 

essa construção e que, não por acaso, operam dentro dos domínios do filme-

ensaio, como Marguerite Duras, Jean-Marie Straub e Danièle Huillet e Hans 

Juergen Syberberg. (DELEUZE, 1999, p.4).  

As observações de Gilles Deleuze vão ao encontro da formação de 

um discurso ensaístico como apontou Weinrichter ao proclamar o 

distanciamento entre o visual e o sonoro: 

Deve-se estabelecer uma certa distância em relação a ela (imagem). 
Só então poderemos pensar a imagem, pensar com a imagem, ou até 
mesmo construir uma imagem pensante: diferentes maneiras de 
resumir o projeto ensaístico. (WEINRICHTER, 2015, p.60). 

Para Antonio Weinrichter o discurso verbal é uma característica 

presente na história do filme-ensaio (voice story) herdado do ensaio literário. O 

que caracteriza a voz ensaística seria um novo ponto de vista do documentário, 

sendo necessário proscrever a narração original incorpórea e de suprema 

autoridade passando a reescrevê-la levando em conta o paradigma 

performativo, que reivindica a participação do sujeito numa perspectiva mais 

incompleta, incerta e fragmentada, uma atitude semelhante a do ensaísta. A 

posição de Weinrichter pende para uma tradição ensaísta literária calcada na 

palavra expressa, tal qual apontou Alexandre Astruc em “O nascimento de uma 

nova vanguarda: A câmera caneta” ou de modo mais radical Phillip Lopate em 

seu artigo "Em busca do centauro: O cine-ensaio" e que se desvencilha do tom 

íntegro e totalitário da voz incorpórea apresentadas nos documentários 
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clássicos para uma espécie de discurso fragmentado onde não impera o saber 

inequívoco e pleno sobre o tema exposto, mas a construção de um 

pensamento a respeito do objeto, em outras palavras um ponto de vista 

reflexivo sobre o assunto em questão. 

Timothy Corrigan observa que quando o filme-ensaio começa a ser 

reconhecido de maneira mais perceptível, um de seus principais elementos que 

o distingui é o destaque conferido a sua herança literária no desenvolvimento 

material da linguagem como parte de sua reunião com a proeminência de uma 

cultura substancialmente visual e que substitui de modo significativo a voz 

organizadora do narrador pela voz ensaística do comentarista. (CORRIGAN, 

2015, p.60). 

Para auxiliarmo-nos a compreender esse lugar e “tom ensaístico” 

dessa voz que passa de organizadora para comentarista parece pertinente 

recorrer a Ursula Le Guinn que propõs três níveis de linguagem discursiva em 

que podemos também relacioná-las com a voz do filme-ensaio. A primeira é a 

língua paterna: que se caracteriza pela racionalidade, objetividade, a voz do 

discurso público, acadêmico e oficial, a voz organizadora. É a linguagem do 

poder social. Depois temos a língua materna: linguagem comum, trivial e sem 

pretensões, tem na experiência a única verdade, está encarnada em um corpo: 

vulnerável. Por fim há uma língua intermediária entre as outras duas, na qual 

se encontram o discurso público e o privado, capaz de argumentar sem 

autoritarismo, mas sem reduzir-se à esfera doméstica. Esta voz "íntima, mas 

clara" seria a própria voz do ensaísta. (DERMODY, 1995, p.299-301). 
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Figura 3: Carta da Sibéria (1957) Chris Marker 

 
Fonte: 

http://piaui.folha.uol.com.br/assets/me
dia/images/geral/lettre_de_sibrie1.JP

G 

 

“Eu vos escrevo de um país distante, seu nome é Sibéria”. Ao 

proferir essa frase no início de Carta da Sibéria, Chris Marker contribuiu 

definitivamente para a construção de uma nova inflexão de voz que muito se 

desviou do discurso verbal tradicional dos documentários da época. O tom 

informal repleto de impressões pessoais com a liberdade expressiva similar a 

de um viajante que relata suas aventuras em uma terra exótica a um amigo, em 

outras palavras a fala que revela de modo subjetivo a experiência do indivíduo 

diante do espaço público, serve de exemplo para definir parâmetros que 

exprimem a voz do filme ensaio. A voz em Carta da Sibéria não é “fria”, 

desencarnada ou distanciada dos acontecimentos visuais, pelo contrário, ela é 

uma voz corporificada e repleta de impressões e opiniões a respeito das 

imagens que nos são apresentadas. É uma voz persuasiva que interfere nas 

percepções do espectador na medida em que constrói um discurso narrativo 

onde a informação sofre variações emotivas no transcorrer dos 

acontecimentos. Como exemplo, a célebre frase inicial é retomada de outras 

maneiras durante o filme: “Eu vos escrevo do fim do mundo”, “Escrevo essa 

carta da terra da infância”, “Escrevo essa carta da terra da escuridão”.  
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O que de fato ficou incontestavelmente associado à voz do ensaio e 

seu poder de persuasão em relação às imagens foi a famosa sequência 

proposta por Marker, em que se inicia com um plano captando a imagem de 

um ônibus andando pelas ruas da cidade de Yakutsk enquanto um grupo de 

trabalhadores aparecem consertando a estrada. A cena é repetida por quatro 

vezes, porém em cada uma há um tipo diferente de narração. A primeira vez 

em que a cena é mostrada não há nenhum comentário em relação às imagens. 

Em seguida, a cena se repete, mas dessa vez é acompanhada por um discurso 

em favor do então regime político da União Soviética. A terceira vez, no entanto 

a cena é amparada por um discurso contrário às ideias comunistas. Por fim, na 

quarta vez em que a cena se repete, ouvimos uma narração que tenta 

descrever a cena com suposta isenção de valores ideológicos. É interessante 

notar que a cena acaba sendo moldada pelo discurso e em todas as repetições 

a voz over conduz e influencia severamente as ações ocorridas no campo 

visual. A pesquisadora e professora Consuelo Lins associou esse 

procedimento de Marker à experiência de montagem de Lev Kulechov 

denominado de “efeito Kulechov21”. Marker atualizou essa experiência na 

perspectiva sonora influenciando a percepção do espectador por meio da voz 

over: 

Marker reatualiza o "efeito Kulechov" reafirmando a importância da 
montagem na produção dos sentidos dos filmes, mas vai além porque 
chama atenção do espectador para os poderes manipulativos da 
montagem. Nessa sequência de Carta da Sibéria, o espectador 
experimenta o quanto a sua percepção pode ser orientada pela voz 
over; percebe como um certo tipo de narração pode ser autoritária, 
contaminando o olhar e forçando a imagem a exprimir coisas que ela 
não exprimiria, caso não houvesse a locução. (LINS, 2013, p.14-15) 

Marker contribuiu para o desenvolvimento de um modo narrativo por 

meio da voz over que se distanciou das locuções apresentadas até então pelos 

documentários clássicos, na medida em que se intensificaram as dimensões 

subjetivas e autobiográficas, sobretudo devido o uso de ressignificações que 

contribuíram para diferenciar o ensaio dos demais domínios. O deslocamento 

                                            
21

 O mesmo plano de um ator, justaposto, primeiro a um prato de sopa; depois, à porta de uma prisão; e, 
por fim, a imagens de uma situação amorosa. O “efeito” produzido sobre o público foram percepções 
diferentes a cada repetição. (SARAIVA, 2006, p.116). 
 



48 
 

para uma posição mais subjetiva redesenhou toda a disjunção entre o campo 

visual e o sonoro possibilitando a experimentação de novas formas de relação 

entre a imagem e o som por parte de outros cineastas que consequentemente 

expandiram o universo estético e narrativo no campo do filme-ensaio.  

O ensaio é bastante solidário desse relevo do sonoro, que vem 
transmutar com intensidade a relação entre imagem e palavra, oral 
(para ser ouvida) e, em especial, escrita/inscrita na própria tela (para 
ser vista, lida e, também, ouvida). Palavra cujo trabalho é o de sua 
transformação em palavra poética distante, assim, de seus usos 
empíricos, das significações dominantes da linguagem cotidiana. 
(TEIXEIRA, 2015, p.190). 

  

 
Figura 4: Ilha das Flores (1989) Jorge Furtado 

 
Fonte: 

https://i.ytimg.com/vi/e7sD6mdXUyg/hqdefault.jpg 

 

Ilha das Flores do diretor brasileiro Jorge Furtado pode ser 

considerado um filme-ensaio em que se destaca no aspecto sonoro a narração 

construída em voz over. O filme ganhou prêmios e reconhecimento da crítica 

brasileira e mundial em uma época que o debate sobre a prática ensaística no 

âmbito audiovisual estava começando a ganhar relevância. 

Ilha das Flores é um local, a poucos quilômetros da cidade Porto 

Alegre no Estado do Rio Grande do Sul, onde seus moradores são obrigados a 

conviver com grande parte do lixo produzido na capital. Este lixo é depositado 

num terreno onde existem criadores de porcos. Depois de separados os 

materiais orgânicos dos inorgânicos o lixo é utilizado para alimentar os suínos. 
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A sobra é oferecida à população da ilha, na maioria composta por mulheres e 

crianças que são organizadas em grupos de dez. Cada grupo formado tem 

acesso à área do lixo podendo então coletar o que conseguirem num tempo 

estipulado de cinco minutos devido à grande quantidade de gente.   

Dotado de ironia como figura de linguagem, o filme utiliza do 

discurso verbal para apresentar fatos históricos, especificar seres vivos do 

reino vegetal e animal, além de mostrar elementos químicos e fenômenos 

físicos por meio de explicações e definições sempre de modo didático e 

expositivo. O fio condutor da história narrada se inicia com o plantio de tomates 

e o trajeto de uma unidade desse alimento até as sacolas de uma população 

bem específica, os miseráveis. No entanto, esse evento serve de pano de 

fundo para Furtado construir sua síntese sobre a história da humanidade e seu 

fracasso a partir de duas características exclusivas dos seres humanos: "O 

telencéfalo altamente desenvolvido" e "o polegar opositor" que são repetidos 

treze vezes no transcorrer do filme produzindo uma retórica pedagógica em 

que se retomam dados mencionados anteriormente, com a intenção de 

sedimentar sua linha de raciocínio.  

Para relatar a situação absurda em que esses moradores estão 

sujeitos, Jorge Furtado usa como expediente um artifício mimético.  Ilha das 

Flores se assemelha a um documentário científico em que a narração do texto, 

é apresentada com a voz do ator Paulo José, com pretensa neutralidade e 

isenção em seu discurso. No campo das imagens, são mostradas ilustrações 

de aspecto semelhantes àquelas encontradas em livros didáticos, animações 

elementares, cenas ficcionais e registros documentais in loco e, de certo modo, 

desconstroem os argumentos ditos na locução, provocando tensão entre som e 

imagem. É a partir dessa tensão dialética entre as combinações de diferentes 

suportes das imagens, a narrativa em voz over que transcorre entre a ficção e 

o documentário que a essência e elementos ensaísticos se evidenciam. 

Podemos observar que a partir do cinema moderno as relações 

entre os três domínios (ficção, documentário e experimental) sofreram grandes 

alterações. A partir do neorrealismo italiano seguido pela nouvelle vague 

francesa e cinemas novos, a ficção começa a voltar-se para o espelho do 
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documentário, que por sua vez, inaugura novas estilísticas cada vez mais 

contaminadas pelo experimental. (TEIXEIRA, 2015, P. 187).  

No filme de Furtado os movimentos de transformações e 

contaminações entre os domínios cinematográficos se acirram, mas é por meio 

dessa estratégia mimética que seu teor ensaístico se manifesta.  Forjando 

narrativas ficcionais e também se utilizando de artifícios advindos do 

documentário, o filme adquire singularidade substancial e se distancia de 

ambos os domínios. Ao tentar se “disfarçar” um pouco de ficção e um pouco de 

documentário acaba por não se parecer com nenhum, se configurando em uma 

forma unívoca. 

Se por um lado o filme ensaio cita, sequestra, extrai e reordena 

materiais, formas e domínios pré-existentes (GORIN, 2007, p 10), por outro há 

uma forte ligação com a palavra expressa verbalmente, sobretudo manifestada 

pela voz over. Em “Ilha das flores” ela está presente do início ao fim, mas de 

maneira distinta do que se é esperado, em princípio, num filme-ensaio. A voz 

narrada não atua como uma consciência pensante, nem crítica e tão pouco é 

subjetiva. Ela é aparentemente desinteressada do que nos é mostrado.  

A título de comparação tomemos o exemplo anteriormente 

apresentado, “Carta da Sibéria” de Chris Marker.  Nessa obra a voz conduz tal 

qual o filme de Furtado, toda a narrativa fílmica. Porém as semelhanças param 

por aqui. Diferente da voz desumanizada e apática aos acontecimentos 

imagéticos em Ilha das flores, a voz do narrador em Marker, executada pelo 

ator Georges Rouquier é ativa, emocional, subjetiva e persuasiva, tendo dessa 

forma a capacidade de interferir em cada momento na percepção do 

espectador com o propósito de influenciar o entendimento das cenas. Como 

exemplo, lembremo-nos do momento em que Marker cola em uma mesma 

cena vários comentários de diferentes inclinações ideológicas.  

 De volta ao filme brasileiro e parafraseando André Bazin22, em sua 

análise de Carta da Sibéria, como descrever Ilha das Flores? Da mesma 

                                            
22

 Em seu artigo, Bazin escreve: How to describe Letter from Siberia? Letter from Siberia is an essay on 
the reality of Siberia past and present in the form of a filmed report... “A documentary point of view”. I 
would say, an essay documented by film.  
Como descrever Carta da Sibéria? ... Carta da Sibéria é um ensaio sobre a realidade da Sibéria passado 
e presente na forma de um relatório filmado... "Um ponto de vista documental". Eu diria, um ensaio 
documentado por meio de um filme. (Tradução nossa). 
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maneira descrita por ele no filme de Marker. O filme de Furtado é um ensaio 

sobre a realidade brasileira na forma de um relato filmado ou mais 

precisamente, um ensaio documentado. O enfoque não é a verdade absoluta 

dos fatos, mas sim o ponto de vista do diretor sobre esta realidade. Essa 

subjetividade pensante do autor não acontece pelo discurso propriamente dito, 

mas pela junção enunciativa do campo imagético e sonoro que resulta na 

construção de uma reflexão intelectual audiovisual.  

Em Ilha das Flores, há diversos momentos em que a discrepância 

entre as imagens visuais e a narração produz o inusitado. Porém a temática 

apresentada leva para um desfeche sempre trágico ou dramático. Como 

ilustração dessa situação destacamos o momento em que ouvimos a narração 

em voz over executada de maneira isenta, sem qualquer carga dramática, que 

associa cronologicamente a invenção do dinheiro, Jesus Cristo e o povo judeu. 

A cena se inicia com uma rústica animação em que vemos diferentes cédulas 

de dinheiro aparecer na tela acompanhando sincronicamente a fala do 

narrador. A sucinta explicação sobre o surgimento do dinheiro termina com a 

data aproximada (século VII antes de Cristo). No exato momento em que o 

locutor diz a palavra Cristo aparece a imagem de uma pintura que retrata sua 

crucificação. A imagem se desloca para o plano de detalhe na parte de cima da 

cruz onde lemos as iniciais INRI (Jesus de Nazaré o rei dos judeus). A 

narração faz referência ao fato de Cristo pertencer à religião judaica. No 

instante final assistimos a cenas reais do holocausto, em que é mostrado 

centenas de corpos depositados numa vala comum. Simultânea às imagens de 

terror, ouvimos o narrador dizer: “Os judeus possuem o telencéfalo altamente 

desenvolvido e polegar opositor. São, portanto, seres humanos”.  A ironia 

resultante do conteúdo didático do texto aliado a interpretação narrativa, sem 

qualquer alteração na voz que possa acentuar alguma emoção em relação às 

imagens, apesar de óbvia, é impactante.  

Em Ilha das Flores pode-se ouvir a voz do ensaísta, seu comentário, 

seu ponto de vista e sua reflexão. Porém, diferentemente de Carta da Sibéria 

onde a voz atua como fio condutor narrativo e às imagens servem como uma 

espécie de apoio visual contemplativo, para reforçar a mensagem verbal, na 
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obra de Furtado a ironia resultante do embate entre o que é dito e o que é visto 

é que revela o pensamento do ensaísta, pois todo fio condutor narrativo em 

que se afirma a posição evoluída e diferenciada do ser humano é confrontada e 

desvelada pelas imagens que assistimos.  Ainda sobre a questão da voz over é 

importante mencionar os atores que narraram os filmes. Dotados de inflexões 

distintas os locutores Paulo José e Georges Rouquier abrilhantaram a 

empreitada dos diretores na estratégia de alcançar o máximo de interpretação 

e intenção dos efeitos dramáticos desejados.  

Assim, nos aproximamos do conceito proposto por Weinrichter ao 

afirmar que é no afastamento entre o discurso verbal e as imagens, que o 

pensamento reflexivo pode ser aflorado criando a possibilidade de 

manifestação do projeto ensaístico. Seja por meio de um discurso propriamente 

dito, entendido como uma consciência pensante inscrita no texto, a exemplo do 

que ocorre no filme de Marker, seja na construção de um efeito discursivo que 

pode ser produzido indubitavelmente através de uma imagem, uma imagem 

pensante: 

Música e efeitos sonoros são empregados, sobretudo para realçar 

algumas imagens e comentários com o intuito de intensificar ou expandir seu 

significado. Quando o narrador apresenta o agricultor nipônico cujo nome é 

Suzuki, assistimos imagens de seus documentos pessoais, carteira de 

identidade, habilitação e título de eleitor. No transcorrer da cena ouvi-se de 

fundo uma música típica japonesa. Na parte final dessa sequência, aparece na 

tela a bandeira do Japão com a inscrição da palavra Suzuki dentro do círculo 

vermelho. Em sincronia com a imagem ouvimos sutilmente o som do motor de 

uma motocicleta, referência à homônima fábrica de automóveis e motos 

japonesa.  Daí em diante, todas as demais aparições ou referências ao 

agricultor sempre serão acompanhadas pelo ruído sonoro de uma motocicleta. 

O indiciamento do som da motocicleta ao indivíduo nipônico causa um tipo de 

anedota preconceituosa remete a uma ideia de generalização e rebaixamento 

de uma raça, em outras palavras, deslocando-se dos judeus, os nipônicos 

agora é que são colocados no lugar social que era anteriormente relegado aos 

judeus pelos alemães.  
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Mais enfático será o uso da abertura da ópera O Guarani de Carlos 

Gomes, um tema ficou muito conhecido por ser utilizado como trilha musical do 

programa institucional "A voz do Brasil”, produzido pelo governo brasileiro, com 

viés informativo e propagandístico, cuja vinculação é diariamente obrigatória 

para todos meios de comunicação radiofônicos em território nacional e 

associado ao período ditatorial brasileiro. Ao ser incorporado na abertura e no 

desfecho do filme, a obra faz explícita alusão ao programa de rádio estatal, 

obtendo a partir daí uma espécie de paródia trágica: desloca-se do estado 

fascista alemão para o estado brasileiro. O efeito irônico é novamente 

evidenciado, pois escancara as mazelas da sociedade brasileira, bem como a 

incompetência de seus governantes. 

 

 
Figura 5: Salut les cubains (1963) Agnès Varda 

  
Fonte: 

https://a.ltrbxd.com/resized/film-
poster/1/0/9/7/9/0/109790-

salut-les-cubains-0-230-0-345-
crop.jpg?k=1e97d3f355 

 

Passamos então a apresentar um interessante estudo de caso na 

abordagem das vozes no filme-ensaio: Salut les cubains (1963) da diretora 

belga, radicada na França, Agnès Varda.  

Convidada pelo (ICAIC) Instituto Cubano da Arte e Indústria 

Cinematográfica para passar um tempo em Cuba, Agnès Varda realizou um 
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filme a partir do registro de milhares de fotografias em solo cubano. Salut les 

cubains (1963), foi o resultado desse experimento cinematográfico. A cineasta 

europeia criou uma espécie de filme-carta em que reverenciou o povo e a 

cultura de Cuba. O filme foi exclusivamente montado a partir de fotografias, 

com exceção de uma pequena introdução filmada, em que foram registrados o 

cotidiano das pessoas comuns, artistas e autoridades oficiais do país. O caráter 

ensaístico nasce por meio de um conjunto de elementos enunciativos, como o 

virtuosismo técnico expresso no resultado da edição fílmica das imagens 

estáticas, a forma narrativa inusitada adotada por meio das locuções em voz 

over, o auxílio das trilhas musicais a partir das canções cubanas e ritmos 

caribenhos, que explicitam a partir das escolhas dos materiais fílmicos toda 

subjetividade e autorreflexividade no ato de pensar da cineasta.  

Utilizando a proposta classificatória de Timothy Corrigan, a obra de 

Varda parte da experiência de estar em outro lugar e a partir de então, realiza-

se uma excursão cinematográfica como viagem ensaística. (CORRIGAN, 2015, 

p.105). 

Salut les cubains inicia com uma curta introdução feita por imagens 

em movimento onde podemos ver um grupo de artistas cubanos performando 

pelas ruas de Paris, além de registros fílmicos que documentaram a mostra 

fotográfica realizada por Varda, em comemoração aos 10 anos da revolução 

cubana. Mesclando essas imagens com a música executada pelos artistas 

cubanos nos são apresentados os créditos iniciais do filme. Após essa 

pequena inserção de imagens em movimento o que vemos em diante são 

exclusivamente montagens fílmicas a partir de fotografias estáticas em que a 

fluidez visual e sensação de movimento impressionam o espectador. 

É interessante observar que a locução em voz over em Salut les 

cubains foi dividida entre Agnès Varda e o ator Michel Piccoli e que verificamos 

uma espécie de contraponto de estilos narrativos, onde Piccoli assumiu o "tom" 

um pouco mais formal e informativo, enquanto Varda imprimiu em seus 

comentários um conteúdo mais informal, em outras palavras Varda estabeleceu 

por meio de seu discurso verbal uma proximidade tanto com o espectador 

quanto em relação ao objeto de que ela fala, no caso o povo e a cultura.  
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A pesquisadora Consuelo Lins ao analisar Salut les cubains (1963) 

de Agnès Varda observou o modo inovador com que a cineasta inseriu seus 

comentários no filme por meio da voz over: 

Se hoje a narração em off feita por uma mulher pode parecer opção 
banal, é fundamental lembrar que esse procedimento inexistia na 
tradição do cinema documental. Desde que o documentário tornou-se 
falado no final dos anos 20, desde que as imagens tornaram-se 
meras ilustrações de um comentário, que a voz que narra é uma voz 
masculina, desencarnada, “voz de Deus”, que tudo vê e tudo sabe. 
Em Saudações, cubanos! Varda não apenas ousa falar, mas 
expressa no que diz engajamento, afetividade e humor. Reivindica 
para si o filme, distanciando-se de qualquer objetividade: “Estive em 
Cuba, e trouxe essas imagens desordenadas. Para classificá-las fiz 
esse filme-homenagem.” Características que, somadas às inflexões 
da sua fala e ao tom da sua voz, contribuíram para renovar, no 
campo do documentário, a relação entre imagem e som em favor de 
associações inauditas do espaço sonoro do cinema com o espaço 
visual. (LINS, 2006, p.34). 

Para ilustrarmos esse preciso comentário de Consuelo Lins 

podemos citar uma interessante passagem que ocorre logo nos primeiros 

instantes do filme, quando Piccoli descreve características da geografia, 

política e do povo cubano, entre elas o fato de grande parte da população 

masculina possuir barba influenciada pelo seu líder maior, Fidel Castro. Em 

seguida, a cineasta diz: "Sim, há barbas", e a partir de sua concordância com a 

observação feita por Piccoli, inicia-se um desfile de figuras masculinas 

barbadas em que a cineasta vai descrevendo seus diferentes estilos. Por fim 

apresenta uma porção de crianças saboreando algodão doce cuja 

sobreposição do doce na frente das faces infantis cria a ilusão de uma barba 

branca. Poeticamente Varda encerra a cena dizendo que a barba mais comum 

em Cuba é a barba de algodão doce. A cana de açúcar era naquele momento 

uma importante cultura agrícola e Varda insere essa informação por meio de 

uma observação pessoal, reflexiva e sobretudo, poética.   

Outro momento do filme a ser destacado é quando Varda apresenta 

Fidel Castro. Após uma breve biografia do então primeiro ministro e secretário 

geral do partido, Michel Piccoli narra um trecho de um depoimento 

autobiográfico de Castro. No fundo temos a sobreposição de um discurso 

proclamado por Fidel Castro. É interessante o efeito do encontro das vozes, 

pois, por um lado a simultaneidade das vozes causa certa confusão e 
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impossibilidade de se entender claramente ambas, mas por outro, a força do 

campo sonoro produzido pelo arquivo de found footage do discurso, aliado às 

imagens de Fidel é impactante. 

Logo em seguida o filme apresenta o astro cubano Benny Morè. O 

que vemos a seguir é uma montagem surpreendente em que se extrapolam os 

limites da edição de fotos estáticas. Por meio de uma síntese fotográfica que se 

emulam os movimentos corpóreos do artista e em outros momentos a sincronia 

labial com a música cantada. A sequência fílmica apresenta a perfeita junção 

entre sons e imagens, no entanto, não se trata de uma sequência em stop 

motion, mas uma fragmentada construção de planos e enquadramentos 

fotográficos que resultam em uma sofisticada montagem fílmica. Semelhante 

momento também acontece no final do filme na dança da cineasta cubana 

Sarita Gomes. 

O ritmo da montagem imagética é na maior parte do tempo 

determinada pela escolha musical que é sempre baseada no repertório da 

música cubana. A música, a dança, os cultos religiosos, a formação étnica e 

cultural vão sendo dissertados por Agnès Varda sempre em um tom 

alvissareiro, bem humorado e reverenciador. 

Essa reinvenção do comentário documental que presenciamos em 

Agnès Varda vai ao encontro das propostas discursivas de Weinrichter e o 

modo ensaístico de discurso proposto por Le Guinn, pois a cineasta imprimiu 

em sua obra toda a subjetividade performativa carregada de intimidade afetiva 

e irreverência.  

Não restam dúvidas sobre a importância para o filme-ensaio, o 

deslocamento de um discurso organizador para uma narração-comentário que 

explicita um ponto de vista e uma subjetividade e como consequência, 

sobressai a partir desse momento o pensamento autorreflexivo ensaístico. Aqui 

temos um ponto chave da particularidade ontológica do filme-ensaio, o que 

Elinaldo Teixeira chamou de “ocorrência concreta de uma ideia, refletida no 

próprio ensaísta”, ou em outras palavras, o ensaio como ato experimental, não 

somente na experimentação de ideias, mas também na inclusão do “si 

mesmo”. (TEIXEIRA, 2015, p.172). O pensador brasileiro amplia a discussão 

sobre a voz ensaística ao incluir em sua análise os tipos de discursos e pontos 
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de vistas cinematográficos partindo das modalidades inerentes do cinema 

clássico passando pela proposta discursiva do moderno cinema de Pasolini até 

chegar a uma possível elaboração na produção do discurso ensaístico 

contemporâneo. 

Dessa forma Teixeira inicia seu argumento diferenciando o ponto de 

vista do cineasta, ou daquilo que sua câmera captura, chamado de discurso 

objetivo indireto e o ponto de vista da personagem, ou daquilo que 

supostamente a personagem vê, o discurso subjetivo direto. Ainda segundo 

Teixeira, o domínio ficcional, sobretudo a produção industrial Hollywoodiana se 

forma a partir das combinatórias e alternâncias narrativas desses discursos ou 

enquadramentos, quase sempre representando ou simulando estados normais 

de consciência. Nesse ponto é importante observar a conduta dos cineastas 

quando procuram retratar estados alterados dessa consciência e recorrem a 

utilização de efeitos e ou movimentos de câmera que permitem simular desvios 

mentais, como por exemplo, estados oníricos ou alucinógenos. Por outro lado, 

os domínios do documentário e, sobretudo do experimental tendem ao 

alargamento dessas experimentações ópticas buscando em diversos 

momentos projetar estados expandidos de consciência, podendo chegar as 

representações do inconsciente, o que de fato podemos constatar nas 

experiências da vanguarda e até mesmo nos documentários de cunho 

experimental, como é o caso de muitas sinfonias urbanas. Nos anos de 1960, 

cinema moderno estabelece um terceiro modo discursivo que foi nomeado por 

Pasolini de "subjetiva indireta livre" a partir de sua correspondente literária 

chamada de discurso indireto livre na qual os dois pontos de vista anteriores se 

confundem, misturam-se: 

Trata-se de um mergulho do cineasta na alma da personagem, com 
acontecimentos de seu meio e linguagem, a tal ponto que muitas 
vezes atinge a espessura de um monólogo interior. (TEIXEIRA, 2015, 
p.175). 

A respeito da subjetiva indireta livre o próprio cineasta italiano 

Pasolini expõe: 
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O emprego da "Subjetiva Indireta Livre" no cinema de poesia, como 
várias vezes repetimos já é um pretexto: serve para falar 
indiretamente -- através de um álibi narrativo acidental-- na primeira 
pessoa: e, portanto, a linguagem adaptada pelos monólogos 
interiores das personagens-pretexto é a linguagem de uma "primeira 
pessoa" que vê o mundo segundo uma inspiração essencialmente 
irracionalista, e que para se expressar deve, por isso, recorrer aos 
mais ressoantes dos meios expressivos da "língua da poesia". 
(PASOLINI, 1982, p. 152). 

O emprego da subjetiva indireta livre trouxe novas possibilidades 

narrativas aumentando sua complexidade, imprimindo marcas de reflexividade 

e autorreflexividade nos discursos fílmicos. Esse ponto de vista na qual se 

diluem o direto e o indireto permite aflorar uma subjetividade corpórea que 

incorpora no ato de pensar as experiências vividas. Pasolini ao falar dessa 

"primeira pessoa" que vê o mundo segundo uma inspiração essencialmente 

irracionalista, parece expor as incertezas e incapacidade da construção de um 

pensamento totalitário e onipotente em que se prevalece a ascensão de um 

discurso a partir de um ponto de vista fragmentado e encarnado o que 

certamente corrobora com as ideias do filme-ensaio.  Já o professor Elinaldo 

Teixeira, reposicionou a ideia da subjetiva indireta livre aplicando-a como 

conceito formador de uma voz ensaística que enfatiza a subjetividade pensante 

(autorreflexividade) do diretor (ensaísta), que o faz de corpo e ou voz presente.  

Se o ensaístico se evidencia a partir de uma voz encarnada, 

subjetiva e autorreflexiva que reivindica a participação do sujeito que exprime 

seu pensamento numa perspectiva fragmentada e incompleta, Godard 

extrapola essa ideia ao se materializar de fato nos filmes, não como ator, mas 

como o próprio ensaísta, dividindo a tela e as narrativas como apontou Philippe 

Dubois em seu livro “Cinema, vídeo, Godard”:  

Eis então uma nova postura do ensaio em vídeo: não mais no filme 
(na sua matéria orgânica, mixada ao seu corpo próprio), não mais na 
televisão (como sua expressão interior recalcada), mas ao lado dos 
filmes (e, mais tarde, ao lado não só dos filmes como do cinema em 
geral, como veremos), ou seja, em paralelo, ao mesmo tempo 
próximo, sempre "ao alcance da mão", mas separado, independente. 
Consciente da distância que o separa. E sabendo tornar criativa esta 
separação bem pensada das forças. No início dos anos 80, cinema e 
vídeo caminham lado a lado, em estéreo, se observando, se 
retomando, se refletindo. Um pensando aqui, o que outro cria alhures. 
(Dubois, 2014, p.302-303). 
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Ao se inserir em seus próprios filmes, Godard materializa em carne e 

osso a ideia proeminente do ensaio. É como se pudéssemos ver o momento 

exato do ato criativo, a manifestação do pensamento contendo toda 

genialidade e invenção, dotada de todas as limitações, incertezas e hesitações. 

Ensaiar, experimentar, por a prova, testar são sinônimos que demonstram uma 

questão inerente ao universo ensaístico, em outras palavras o que está ainda 

indeterminado, talvez a melhor tradução seja a representação do ato de pensar 

no espaço cinematográfico, que melhor se manifesta na conhecida "gagueira 

de Godard": 

Na verdade, estes vídeos-roteiros são a própria gagueira. Uma 
ruminação, interior e exterior. Godard, no calor da hora, ensaia ali a 
escrita, o pensamento e o olhar, manipula as imagens e sons. 
Extraordinária impressão de assistir "ao vivo", "em direto", aos 
movimentos mesmos do pensamento pelas e nas imagens. (Dubois, 
2014, p.303). 

Figura 6: Lettre à Freddy Buache (1982) Jean-Luc Godard 

 
Fonte: 

https://pics.filmaffinity.com/lettre_a_freddy_bua
che_s-205878309-mmed.jpg 

 

Na obra “Lettre à Freddy Buache: À propôs d’un court-métrage sur la 

ville de Lausanne"23(1982). Godard realizou um filme carta a partir de uma 

encomenda feita pela prefeitura da cidade suíça de Lousanne ao cineasta, que 

na época celebrava os 500 anos de sua fundação e em conjunto as 

celebrações, promovia a inauguração da nova sede de sua cinemateca.  

                                            
23

 Carta a Freddy Buache: sobre um curta metragem a respeito da cidade de Lousanne. (França/Suiça, 
cor, vídeo telecinado para película 35 mm, 11’’). 
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Godard subverteu a proposta inicial de fazer um filme sobre a cidade 

suíça e fez uma reflexão sobre o ofício de se fazer cinema e o estado da arte 

cinematográfica daquele momento. No filme, dentro de sua sala de montagem, 

Godard diz: “Você e eu somos tão velhos... e o cinema... vai morrer logo... tão 

jovem”.  O filme-carta é endereçado ao diretor da cinemateca Suíça e amigo de 

Godard, o crítico e historiador Freddy Buache. Talvez o cineasta tenha julgado 

Buache ser a única pessoa capaz de "entender" o seu filme, que certamente 

frustraram as expectativas de seus contratantes. De fato, Godard filmou 

Lousanne, como ele mesmo falou para seu amigo: “Depois de uma busca 

exaustiva, descobri que precisava de apenas três planos: o plano verde, o 

plano azul e o plano que faz a transição do verde para o azul”. No entanto, 

parece que Godard quis convencer Buache da urgência em se fazer um 

cinema que transcendesse da mera linguagem documental e contemplativa, 

(no filme ele diz) “O cinema vai morrer sem ter oferecido tudo o que podia 

oferecer”. As palavras de Godard vão ao encontro da frase inicial dessa tese: 

“O cinema talvez tivesse nascido para gerar conhecimento e não para contar 

histórias”, palavras estas, que nos revelam a sua visão transformadora do 

cinema, que acreditamos aqui nesse trabalho estar muito próximo aos ideais e 

ideias contemporâneas do filme-ensaio. 

A questão central é que Jean-Luc Godard não escreveu uma carta e 

sim fez um filme. Em sua fala, dentro da sala de edição, podemos identificar a 

hesitação (quase gagueira) e a ruminação interior e exterior, no calor da hora, a 

manifestação e materialização do pensamento ensaístico, como tão bem 

observou Dubois, porém a potência criativa da obra produzida revela-nos 

exatamente o contrário a respeito de sua sentença sobre a morte do cinema. 

Godard nos apresentou nessa obra um caminho para o cinema repleto de 

inventividades muito distante de seu esgotamento. Os procedimentos sonoros 

e as suas relações com o campo imagético possibilitam novas perspectivas de 

estratégias fílmicas.   

O filme se inicia com as imagens de Godard trabalhando na 

montagem do filme e ao mesmo tempo ouvimos sua voz (over) quase que 

sussurrada e reticente explicando ao destinatário o porquê daquele filme: "Eles 

ficarão furiosos". Nas imagens é possível vê-lo colocando uma fita cassete num 
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aparelho de reprodução e ao acioná-lo passamos então a ouvir o Bolero de 

Ravel que assume a partir daí a condição de trilha musical das imagens de 

Lousanne. Esse procedimento já marca uma inusitada forma a respeito das 

inserções e classificações diegéticas e extra diegéticas das músicas no âmbito 

audiovisual. As cenas vão se alternando entre a sala escura e as imagens 

naturais e urbanas da cidade que são apresentadas. Aqui temos um efeito 

muito interessante, pois enquanto vemos as imagens de Godard trabalhando 

diante de um toca discos com um fone em seus ouvidos trazendo-nos a 

impressão de procurar um ponto exato para a música em seu filme, a música 

de Ravel adquire um caráter mais técnico e racional, porém ao se transportar 

para o mundo exterior ela adquire contornos exuberantes. Ao servir de 

acompanhamento das imagens da cidade, a música de Ravel parece sustentar 

um desfile de imagens de rios, campos, cidade e pessoas. Mas ainda existe 

outro detalhe a ser observado. A música inicialmente foi disparada por Godard, 

por meio de um toca fitas e não pelo toca discos. Em um dado momento a 

música é interrompida quando Godard levanta a agulha do vinil, no entanto 

essa ação não é sincrônica, há uma disjunção entre som e imagem. Logo em 

seguida ao voltar a colocar a agulha no disco, novamente a música volta a 

soar, só que dessa vez temos a perfeita sincronia entre os campos visual e 

sonoro. Para os mais atentos às relações entre o som e a imagem não há 

dúvida que a cena provoca estranhamento. Nessa pequena "brincadeira" 

audiovisual, Godard discute a problemática ideia de representação da realidade 

e o confronto com um possível discurso sobre o real. Godard amplia suas 

estratégias de ação das possibilidades narrativas no cinema expandindo as 

fronteiras de comunicação e experimentação.  

Agamben (2009) afirma que ser contemporâneo é ter a capacidade 

em se deslocar de seu próprio tempo para dessa maneira, poder enxergá-lo 

com a distância necessária para se realizar a crítica e o discernimento dos 

fatos. 

A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio 
tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias, 
mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere 
através de uma dissociação e um anacronismo. (AGAMBEN, 2009, 
p.59) 
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Nesse sentido Jean-Luc Godard é a materialização do cineasta 

contemporâneo.  Seu anacronismo estético e distanciado do ofício de se fazer 

cinema em relação aos seus pares, ou grande parte deles, é a base para sua 

condição de interferência significativa no mundo das representações de som e 

imagem em movimento e, portanto seu ponto de vista ensaístico aponta para 

uma maturidade da expressão audiovisual. Nesse sentido, podemos dizer que 

a experiência em ouvir as inserções sonoras no universo do filme-ensaio é sem 

dúvida um ato de ouvir a expressividade audiovisual na contemporaneidade. A 

forma de montagem audiovisual estabelecida por Godard e de maneira geral 

nos filmes-ensaio aponta para nuances e particularidades sonoras que as 

diferem do modo como são aplicadas em outros domínios audiovisuais. A 

montagem é a forma natural que tem o cinema de pensar. (GODARD, Apud 

WEINRICHTER, 2015, p.66). 

Nos anos 2000, o professor e crítico norte americano Phillip Lopate 

em seu artigo "Em busca do centauro: O cine-ensaio" salientou a importância 

da palavra como materialização do pensamento, sendo esta, indispensável na 

concepção cine-ensaística. Dando severos limites ao filme-ensaio, sentenciou: 

Um filme-ensaio deve conter palavras de texto, bem falado, legendas 
ou intertítulos. Digam o que digam sobre a visualização como centro 
do pensamento, eu me recuso a aceitar a ideia de que um discurso 
ensaístico pode ser criado com um fluxo de imagens simples em meio 
a um silêncio mortal. (LOPATE, 2007, p.68).

24
 (Tradução nossa). 

 Se a afirmação de Lopate fosse aceita por nós, seriamos obrigados 

a destituir da qualidade de filmes-ensaio uma significativa quantidade de obras 

que não atrelam sua condição ensaística à preponderância do texto, seja ele 

escrito ou falado. Não há dúvida que a relevância do uso das palavras seja 

uma característica pungente no ensaísmo fílmico, mas recusar outras maneiras 

de comunicação além da verbal é uma forma um tanto quanto limitadora de se 

conceber o discurso cinematográfico e ensaístico. 

                                            
24

 Un film-ensayo tiene que contener palabras en forma de texto, bien hablado, subtitulado o intertitulado. 
Digan lo que digan respecto a la visualización como centro del pensamiento, me niego a aceptar la idea 
de que un discurso ensaystico pueda crearse con un mero flujo de imágenes en medio de un silencio 
sepulcral. 
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O equívoco cometido por Lopate pode ser compreendido como um 

erro de abordagem. Em primeiro lugar ele não levou em conta a possibilidade 

de existência de um universo sonoro além do discurso verbal. Um filme pode 

não ter falas e diálogos, mas ainda assim pode conter trilha musical e efeitos 

sonoros que estão muito distantes da ideia de "silêncio mortal" para usar o 

termo a qual se referiu. Outra questão importante a ser destacada é que 

procurar no fluxo de imagens e na montagem visual a singularidade semântica 

que existe no discurso verbal é um trabalho que jamais terá êxito. Acreditar que 

o discurso não verbal é inepto em gerar significados, também parece ser uma 

lógica que desqualifica outros níveis de comunicação. Por fim, ao levar em 

consideração apenas o discurso verbal, Lopate ignorou a possibilidade de sons 

interferirem no discurso primaziado da fala, como apontou Jane de Almeida ao 

analisar os filmes produzidos por Godard e Gorin no grupo Dziga Vertov: 

Em todos os nove filmes, em maior ou menor intensidade, o som e a 
imagem são elementos autônomos que às vezes dançam e às vezes 
brigam. Nesse sentido, a acusação de verborragia panfletária é uma 
acusação pouco refletida, de um ponto de vista apressado, sobre 
aquilo que se apresenta. Há uma primeira camada com a presença 
maciça de falas, mas até pela complexidade do que elas propõem o 
espectador fica na posição de admitir que há outras camadas a 
serem percebidas por conexões inesperadas que lhe foram 
despertadas. (ALMEIDA, 2005, p. 9). 

Ao analisar o conteúdo dos filmes do grupo Dziga Vertov, na qual 

estão contidos muitos aspectos ensaísticos, Almeida elencou pontos 

importantes em que estamos de acordo e passamos a propor como 

argumentos contrários às ideias de Lopate. Se por um lado a pesquisadora 

confirma a predominância do discurso verbal, logo em seguida alerta para a 

existência de outras camadas sonoras que produzem conexões inesperadas e 

que devem ser observadas pelo espectador. Colocando a imagem e o som 

como elementos autônomos que “às vezes dançam e às vezes brigam” Jane 

de Almeida evidenciou a possibilidade de disjunção entre ambos e a 

capacidade de interferências na construção de significado da obra. 

 

 



64 
 

 

3.2 Found footage no filme-ensaio 

A história do filme-ensaio é sem dúvida uma voice story (Weinrichter, 

2015, p.62), em parte pela herança paradigmática do ensaio literário, em parte 

pela própria filmografia dita ensaística em que o uso da voz over é 

proeminente. Isso se reflete também nos estudos teóricos e acadêmicos onde 

os assuntos e análises que abordam os elementos sonoros articulados na 

linguagem cinematográfica ensaística estão geralmente ligados ao discurso 

verbal. 

Além da presença marcante das narrativas construídas pelo do uso 

da voz como instrumento de argumentação e explanação do pensamento do 

cineasta, a produção de filmes a partir de imagens alheias − do documentário 

de compilação ao found footage – se mostra uma importante vertente na 

concepção dos filmes-ensaio.  

Podemos entender found footage por cinema de apropriação, ou 

seja, a prática da remontagem fílmica a partir de fragmentos de material 

audiovisual alheio, produzindo novo contexto e significado.  O cineasta Jay 

Leyda foi um dos primeiros cineastas a lidar com esse tipo de produção e 

sistematizá-lo em seu livro "Films beget Films: A sudy of the compilation film" 

publicado no ano de 1964. 

 Jay Leyda iniciou seu livro expondo o dilema em definir a 

nomenclatura apropriada para seu trabalho. No primeiro parágrafo relatou sua 

dificuldade em aceitar o nome em voga da época: "Filme de arquivo" por 

considerar uma expressão passível de falhas de interpretação. Outras 

expressões apresentadas na sequência, também foram refutadas por Leyda, 

"filmes de biblioteca", "documentários de filmes de arquivo" e "crônicas de 

filmes montados. Passados mais de cinquenta anos, a definição dessas obras 

ainda é um ponto sensível, devido à complexidade e variações dessa prática 

audiovisual. Como solução para seu livro o teórico americano intitulou de 

"Complilation Film" (filme de compilação), sendo que o foco principal de suas 

análises fílmicas foram os documentários televisivos e os documentários de 

guerra através de materiais de arquivo. Podemos situar esses filmes de 
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compilação em uma esfera aproximada aos documentários, cujo material de 

arquivo deveria estar vinculado ao seu significado original. 

A prática do cinema found footage pode ser sintetizada em três 

momentos: o ato de apropriação do material alheio, a montagem dos 

fragmentos e o efeito posterior que consiste na transformação ou 

ressignificação da obra. Para Leyda o trabalho do Filme de Compilação se 

inicia na (re)montagem dos fragmentos de filmes passados, e está ligado 

diretamente à habilidade artística do montador em recriar conceitos mais 

abstratos a partir de meros registros documentais: "Estou interessado tanto no 

propósito como no processo" (LEYDA, 1964, p.10).  

É interessante notar sua preocupação em dissecar os elementos 

que compõem um fragmento de filme, incluindo os sons e sua relação com o 

campo imagético: Para Leyda, os elementos sonoros devem ser analisados 

juntos dos elementos visuais, o tom da voz, a resposta da audiência, etc.- 

fazendo o inventário de tudo que uma peça contém. (LEYDA, 1964, p.22). 

Leyda observou que todo material tem um conteúdo informativo e deve, 

portanto, ser absorvido:  

Você não pode rearranjar os elementos numa peça noticiaria, 
embora, você os possa manipular em relação às outras peças - mas 
apenas se estiver estudado seu total conteúdo. É a partir desse 
estudo e manipulação que a arte do filme de compilação pode 
crescer. (LEYDA, 1964, p.22). (Tradução nossa).

25
 

Leyda separou os filmes de cunho jornalístico (peças noticiarias) das 

demais produções. Em certo grau podemos aproximar essa divisão entre o 

campo documental e o experimental. As propostas do cineasta e teórico 

americano indicaram o estabelecimento de novas formas cinematográficas que 

confrontaram as narrativas clássicas incorporadas pelo cinema norte 

americano. Analisando a obra Inflation (1928) de Hans Richter, Leyda destacou 

as diferenças dos procedimentos utilizados na montagem a partir de material 

de arquivo identificando contornos ensaísticos: 

                                            
25

 You cannot rearrange the elements  within a piece of newsreel, though you can manipulate them in 
relation to other pieces- but only if you have studied their whole content .It is  from such study and 
manipulation that art of the compilation film can grow.  
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Neste esforço de dar corpo ao mundo invisível da imaginação, do 
pensamento e das ideias, o filme-ensaio pode empregar um 
reservatório incomparavelmente maior de meios expressivos do que o 
documentário puro. Liberado de gravar fenômenos externos em 
sequência simples, o ensaísmo fílmico deve coletar seu material de 
todos os lugares; Seu espaço e tempo está condicionado apenas pela 
necessidade de explicar e mostrar a ideia. (LEYDA, 1964, p.31). 
(Tradução nossa).

26
 

Figura 7: Inflation (1928) Hans Richter 

 
Fonte: http://impakt.nl/wp/wp-

content/uploads/2013/09/CC22-
Impakt_Florian-Wust_1_Inflation-11-

570x432.jpg 

Outros trabalhos sobre found footage ajudaram a difundir e 

diferenciar alguns conceitos propostos por Leyda, dentre os quais podemos 

destacar os estudos de Willian Wees, Patrik Sjöberg, Paul Arthur e Antonio 

Weinrichter. 

Para Weinrichter, a prática do found footage se diferencia do 

Complilation Film na medida em que o cineasta ao se apropriar do material 

alheio, o reorganiza e o modifica a ponto de criar novos sentidos para as 

imagens e sons prévios:  

A prática de found footage compreende amplo repertório de 
intervenções que está muito além do mero efeito de 
recontextualização ou remontagem, concentrando-se no aspecto 
físico do material apropriado e, em ocasiões chega a cancelar por 
completo o mesmo caráter figurativo da imagem. Trata-se, portanto, 
de prática que deve separar-se da tradição documental dos filmes de 
arquivo ou de compilação. (WEINRICHTER, 2008, p.61).  

                                            
26

 In this effort to give body to the invisible world of imagination, thought and ideas, the essay film can 
employ an incomparably greater reservoir of expressive means than can the pure documentary film. Freed 
from recording external phenomena in simple sequence the film essay must collect its material from 
everywhere; its space and time be conditioned only by the need to explain and show the idea. 
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 Weinrichter afirma que para fazer ensaio, há que se manipular a 

imagem alheia, tratá-la como uma segunda camada, ou seja, é necessário criar 

distanciamento para poder reorganizá-la e reinterpretá-la. (WEINRICHTER, 

2008, p.65).  Nesse sentido, ainda que possamos encontrar na filmografia 

ensaística o uso de arquivos alheios sonoros e imagético-sonoros, é 

indiscutível a predominância e preferência dos diretores em trabalhar com 

imagens estáticas (fotografias) e imagens em movimento sem a camada sônica 

original, pois os vestígios sonoros, de certo modo, funcionam como 

reminiscências, ou seja, são como amarras ao espaço-tempo cujos arquivos 

foram produzidos. Apagar o elemento sonoro desses fragmentos, seria 

portanto, uma eficiente estratégia para obter o distanciamento das imagens, 

que se transformam em resíduos e fragmentos de algo que já não existe mais. 

Jay Leyda apontou para diferenças substanciais entre o filme-ensaio 

e o documentário realçando o caráter de liberdade formal e a importância da 

expressão de uma ideia nas manifestações ensaísticas. Prosseguindo sua 

análise sobre a obra de Hans Richter, Leyda constatou a visão diferenciada 

sobre as possibilidades da aplicação dos arquivos sonoros utilizadas pelo 

cineasta alemão no filme Dadascope de 1961: 
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Figura 8: Dadascope (1961) Hans Richter 

 
Fonte: https://i.ytimg.com/vi/ZsMyHNUCgM4/hqdefault.jpg 

Tratando seu material como tantas imagens de arquivo, um filme que 
ele descreve como um collage-dadascope. A trilha sonora é 
composta de poemas gravados entre 1916 e 1922 por poetas dadás. 
Isso serve para nos lembrar que a trilha sonora nos filmes de 
compilação não precisa limitar-se puramente as informações ou 
comentários verbais. (LEYDA, 1964, p.137). (Tradução nossa).

27
 

A Propósito sobre a obra Dadascope é importante compreender a 

aproximação do cinema found footage com as vanguardas artísticas como 

collage, ready-made, além da estética dadaísta de objet trouvé, de onde se 

originou o termo found footage. Outro ponto a ser considerado foi sua 

sensibilidade em perceber as propriedades sonoras aplicadas aos filmes de 

compilação que podem expandir os limites dos comentários verbais. Para 

podermos entender a relevância dos aspectos sonoros que avançam para 

outras dimensões do campo fílmico é fundamental recorrermos ao conceito de 

acusmática e seus desdobramentos em relação à espacialização sonora 

audiovisual. 

3.2.1. A acusmática 

A espacialização sonora é uma importante chave para o estudo do 

comportamento do som no âmbito audiovisual. Entender os conceitos 

dimensionais em que os elementos sônicos atuam e também perceber os seus 

movimentos transitórios entre esses espaços servirão de ponto de partida para 

                                            
27

 Treating their material as so much archive footage, a film that he describe as a collage-dadascope. The 
sound track is composed of poems recorded betwen 1916 and1922 by dada poets. This serves to remind 
us that the compilation track need not confined purely information or commentative words. 
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identificar possíveis nuances e particularidades sonoras que possam ocorrer de 

maneira original, corriqueira e até exclusiva no filme-ensaio.  Para essa 

empreitada partiremos da definição de acusmática proposto por Chion e seus 

desdobramentos classificatórios das localizações do espaço sônico. 

 A acusmática, termo apropriado por Michel Chion em suas análises 

sonoras cinematográficas, tem origem na Grécia antiga. No livro "A dimensão 

sonora da linguagem audiovisual" Ángel Rodriguez, faz o resgate histórico do 

surgimento do conceito de acusmática. Segundo o autor espanhol, Pitágoras 

palestrava seus ensinamentos atrás de uma cortina, pois acreditava que sua 

aparência e gestuais poderiam levar à desatenção de seus discípulos. Além 

disso, acreditava que ao desvincular seus discursos de sua imagem suas 

palavras ganhariam toda a força possível. Os discípulos que escutaram as 

lições de Pitágoras durante cinco anos nessa condição receberam o nome de 

acusmáticos. Pitágoras intuiu que sua imagem e gestual tiravam a atenção de 

seus ouvintes e decidiu aplicar esse experimento, desvinculando a narração da 

fonte física que narrava. Devido a sua origem, o termo acusmático passou a 

ser utilizado para denominar aquilo que é ouvido sem que se veja a fonte de 

onde provém. (RODRIGUEZ, 2006 p.39). 

Com o desenvolvimento tecnológico dos sistemas de gravação o 

fenômeno da acusmática adquiriu novas possibilidades de aplicação. O som 

pôde se separar no tempo e espaço do objeto na qual foi produzido na medida 

em que passou a ser gravado e armazenado. O conceito foi então deslocado 

da Grécia antiga para a França no século XX por Pierre Schaffer que o 

empregou em seus estudos de música concreta.  

Chion aplicou o conceito de acusmático no cinema para diferenciar 

os modos de inserção sonora numa obra audiovisual, a princípio agrupou os 

sons em dois grupos, os sons acusmáticos: definido por “o que ouvimos sem 

ver a causa originária do som” ou “que faz ouvir sons sem a visão das suas 

causas” (CHION, 2011, p.61), e o segundo tipo de inserção sônica que chamou 

de escuta visualizada ou sons visualizados ou seja, os sons que ouvimos 

acompanhados da visão da causa/fonte. A partir desse conceito criou uma 

representação visual bidimensional do espaço sonoro no campo audiovisual. 

Segundo Chion, a questão do som fora de campo domina parte da reflexão e 
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da teorização do som de cinema estando no centro das discussões de seus 

livros sobre o assunto. Partindo de um círculo dividido em três campos, 

chamou de som “in” àquele cuja fonte aparece na imagem (som visualizado), o 

som “out” ou “som fora de campo” é o som acusmático cuja fonte existe na 

tomada, mas é invisível num dado momento, temporariamente ou 

definitivamente. Por fim, o som off ou over, também pertencente a zona 

acusmática, é o som cuja fonte não apenas está ausente da imagem, mas que 

é também não-diegética, ou seja, está situada em outro tempo e outro lugar 

que não a situação diretamente evocada. É o caso das vozes de comentário ou 

de narração: a voz over. (CHION, 2011, p.62). 

Figura 9 

 

Para incorporar outros tipos de inserções sonoras Michel Chion 

atualizou o tri-círculo incorporando situações sonoras que segundo o teórico 

estariam no campo das exceções ou de casos particulares em que a 

representação tripartite parecia não levar em conta: 

Evidentemente, temos que completar a nossa tipologia do som no 
cinema a acrescentar novas categorias, que, de resto, não pretendem 
esgotar todos os casos, mas permitem reconhecer e isolar novas 
regiões. (CHION, 2011, p.64). 
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Chion incorporou ao círculo original três novas categorias: O som 

ambiente ou som-território, que é o som que envolve globalmente uma cena 

e que define seu espaço e que, também podem ser chamados de sons-

território na medida em que servem para demarcar um local. Em seguida 

estabeleceu a categoria de som interno sendo àquele que se encontra no 

momento da ação e corresponde ao interior tanto físico (batimentos cardíacos, 

respiração, etc.) quanto mental (vozes mentais, recordações, etc.) da 

personagem e por fim, o intitulado som on the air que são os sons presentes 

numa cena, mas que são alegadamente transmitidos por emissão elétrica por 

meio de rádios, televisão, telefone, amplificação, etc. Ao incorporar outras 

formas de inserções sônicas ao diagrama inicial Chion admite que o tri-círculo 

se complexifica, mas também se enriquece, pois continua a ilustrar, pelas 

próprias exceções que nele introduz, as diferentes dimensões e oposições 

colocadas em jogo. (CHION, 2011, p.65). 

Figura 10 

 
 

Voltando a questão do som fora de campo e as relações 

acusmáticas, Rodriguez sentencia: 

A acusmatização isola os objetos sonoros e os transforma em 
portadores de conceitos. Porém frequentemente o som dispensa sua 
fonte e se conecta a um sentido novo que já não tem nada que ver 
com sua origem direta, mas sim com sua forma sonora e com sua 
situação no contexto audiovisual. (RODRIGUEZ, 2006 p.40). 
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É interessante destacar duas considerações de Ángel Rodriguez. A 

primeira é em relação ao som acusmático ser portador de conceito, ou seja, um 

som ao se desvincular de sua fonte original pode ser associado a outro 

contexto transcendendo sua condição indicial. Outra questão é a possibilidade 

da sua ressignificação a partir de outro contexto fílmico, o que é um importante 

atributo sonoro para o ensaísmo fílmico.  

As considerações a respeito da dimensão acusmática propostas 

pelo filósofo Gilles Deleuze suscitaram a esse trabalho questões fundamentais 

às propostas sonoras no filme-ensaio.  

  Deleuze sugere a divisão do espaço sonoro em uma esfera 

bidimensional, onde temos de um lado a dimensão "real" das imagens 

possíveis, sendo esse, o lugar em que se encontram os sons diegéticos e as 

vozes do som direto e do outro, a dimensão "virtual". O espaço destinado aos 

sons extra-diegéticos e a voz-over. No espaço real das imagens possíveis da 

qual Deleuze fala, acontecem sons cuja fonte pode ser vista e 

consequentemente os sons ouvidos e sons que apenas podem ser ouvidos 

sem que se veja sua fonte. Os sons que podemos ver e ouvir pertence ao 

nosso campo visual. Os sons que não vemos, mas ouvimos são os sons 

extracampo. Essa definição bidimensional se aproxima com o conceito de 

diegético e extra-diegético proposto pela autora Claudia Gorbman em seu livro 

Unheard melodies: Narrative film music. Em sua abordagem à música de 

cinema Gorbman diferencia dois tipos distintos de inserções musicais: a música 

diegética que é aquela que pode ser identificada como parte da ação fílmica e 

a extra-diegética que corresponde a inserção musical que não emana de uma 

fonte identificada na ação.   

Segundo Deleuze o contínuo sonoro na obra audiovisual apesar de 

não possuir elementos separáveis, se diferenciam em duas direções 

divergentes que manifestam sua relação com o campo imagético. Essa dupla 

relação se dá no extracampo, visto que este pertence totalmente ao campo 

visual. Não é o sonoro que inventa o extracampo, mas é ele que o povoa e 

preenche o não visto visual com uma presença específica. (DELEUZE, 2005, 

p.278). O filósofo francês divide os sons extracampo em duas dimensões, o ao- 

lado e o alhures, ou o relativo e o absoluto o que de fato se aproxima com a 
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divisão acusmática do círculo de Chion, dessa forma os sons "out" e "off" de 

Chion correspondem aos sons "ao-lado" e "alhures" de Deleuze 

respectivamente: 

O extracampo remete a um espaço visual, de direito, que prolonga 
naturalmente o espaço visto na imagem: então o som off prefigura 
aquilo de onde ele provém, algo que logo será visto, ou que poderia 
ser visto na imagem seguinte. Por exemplo, um ruído de um 
caminhão que ainda não se vê, ou uma conversa da qual só vemos 
um dos participantes. Esta primeira relação é a de um conjunto dado 
com um conjunto mais vasto que o prolonga ou engloba, mas de 
mesma natureza. Ora, ao contrário, o extracampo atesta uma 
potência de outra natureza, excedendo qualquer espaço e qualquer 
conjunto: remete desta vez ao Todo que se exprime nos conjuntos, 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. O som ou a voz off consistem antes em 
música, e em atos de fala muito especiais, reflexivos e não mais 
interativos (voz que evoca, comenta, sabe, dotada de uma 
onipotência ou de uma forte potência sobre a sequência das 
imagens).  (DELEUZE, 2005, p.279). 

Em seu exemplo a respeito do extracampo "alhures" Deleuze propõe 

a formulação em que atesta a potência gerativa de sentidos dessa categoria 

sonora assim como a capacidade de transformação desses sons interativos 

para sons reflexivos, o que nomeou de música ou atos de fala “especiais”. O 

filósofo argumentou sobre a importância desse espaço onde o sonoro 

apresenta a possibilidade de interferir sobre as sequências de imagens de 

maneira substancial. Essa é uma questão fundamental na construção de um 

som ensaístico na medida em que a chamada voz over é reconhecidamente 

um tipo de referencial estratégico para a manifestação do pensamento reflexivo 

e crítico do cine-ensaísta. Mas ao nomear essa dimensão sonora de “alhures” 

(outro lugar) Deleuze tocou, mesmo sem querer, em outro ponto sensível aos 

domínios do filme-ensaio, que são os sons inseridos nas obras audiovisuais a 

partir de arquivos pertencentes a outros filmes, em outras palavras os sons 

“found footage”. 
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3.2.2. Os sons found footage 

 
Figura 11: LBJ (1968) Santiago Álvarez 

 
Fonte: https://images-na.ssl-images-

amazon.com/images/M/MV5BNzg0YjliM
WEtZTg3Mi00NmMxLWJhNWEtYzU1Y

WFjZTYxZmQwXkEyXkFqcGdeQXVyMD
k1ODM3MA@@._V1_UX182_CR0,0,18

2,268_AL_.jpg 

 

O cineasta cubano Santiago Álvarez Román é reconhecido pela 

extensa produção fílmica ao longo de sua trajetória cinematográfica e 

principalmente pela singularidade estética alcançada em suas obras. Nascido 

em Havana no dia 8 de março de 1919 cursou dois anos de medicina, mas por 

motivos econômicos não conseguiu terminar a graduação. Em 1938 se mudou 

para os Estados Unidos a procura de melhores oportunidades de trabalho, 

porém as diferenças ideológicas entre os dois países foram determinantes para 

seu retorno à Cuba e engajamento às ideias revolucionárias da esquerda de 

seu país: 

 "Foi uma grande lição e experiência de vida. Pude ver o que 
significava de verdade os EUA para mim, para o povo cubano e para 
o povo americano. Depois que voltei dos EUA, tornei-me comunista". 
(LABAKI, 1994, p.10). 

Após o seu regresso foi estudar filosofia e junto aos companheiros 

Alfredo Guevara, Júlio Garcia Espinosa, Álvaro Alonso, Leo Brouwer, entre 
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outros, fundou a Sociedade Cultural Nosso Tempo, sendo esta uma importante 

instituição artística e cultural alinhada aos interesses da revolução cubana de 

1959.  Santiago Álvarez iniciou sua carreira de cineasta aos quarenta anos de 

idade quando assumiu o posto de chefe do noticiero ICAIC28 Latino americano 

dirigindo mais de seiscentas produções audiovisuais, destacando-se 

principalmente os cinejornais e os documentários. Inserido dentro do contexto 

revolucionário cubano o cineasta produziu obras que se alinharam aos ideais 

do regime de Fidel Castro e serviram como espécie de discurso 

propagandístico oficial deste governo: 

Inserido em um duplo contexto revolucionário: o interno da revolução 
em si e o externo de costumes e valores da sociedade ocidental dos 
anos 1960, Santiago Álvarez produziu naquele período um cinema 
que se alimentou da realidade por um viés capaz de interpretá-la e 
re(a)presentá-la nas suas histórias, personagens e situações, 
assumindo o papel de um gerador de discurso (oficial) sobre o mundo 
histórico. (PRIOSTE, 2014, p.9). 

Podemos tentar analisar a obra de Santiago Álvarez a partir de um 

conjunto de situações vividas e influências contrastantes que moldaram sua 

estética cinematográfica. Quando jovem morou nos Estados Unidos onde 

conheceu a propaganda de guerra, as técnicas publicitárias e os anúncios de 

TV. Em seu retorno à Cuba, ainda no período pré-revolucionário, trabalhou 

como arquivista de músicas na rádio e TV CMQ, onde teve contato com 

sonoridades musicais de todos os lugares do mundo, até a descoberta do 

cinema europeu de vanguarda e o encontro com importantes cine-ensaístas, 

como Chris Marker, Agnès Varda, Joris Ivens, Roman Karmen, entre tantos 

outros. Este amálgama de diversas interferências culturais e políticas se 

manifestaram no conjunto da obra de Álvarez em que se evidenciam a 

persuasão explícita anticapitalista, a força da montagem e uma retórica pela 

imagem, como alegoria e ressignificação, com uma abertura para o filme-

ensaio e a montagem rítmica conduzida pela música. (PRIORE, 2014, P.10).  

LBJ (1968) é uma produção cubana do ICAIC dirigido por Santiago 

Álvarez que fez parte da seleção de filmes-ensaio proposta por Jean-Pierre 
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 O Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica foi criado logo após a vitória de Fidel Castro e 
serviu como meio propagandístico da revolução cubana. 
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Gorin. O filme é marcado pela complexa teia de inserções sonoras advindas de 

diferentes procedências entre as quais podemos identificar a trilha musical 

original composta por Leo Brouwer, os discursos anti-racista dos ativistas 

políticos norte-americanos Martin Luther King e Stokely Carmichael, as 

canções de protestos nas vozes femininas de Nina Simone e Miriam Makeba  e 

do cantor e compositor Pablo Milanés, além de trechos da cantata Carmina 

Burana composta por Carl Orff. Para completar esse tecido sônico Álvarez 

utilizou efeitos sonoros, excertos de filmes e músicas africanas tradicionais 

compondo um mosaico sonoro-musical em que podemos associar à produção 

cinematográfica ensaística na medida em que os procedimentos na esfera 

sonora mimetiza o campo imagético do filme-ensaio no que diz respeito ao uso 

de materiais variados de diferentes suportes construindo dessa forma um filme-

ensaio a partir de sons found footage: 

Na maioria das vezes, os filmes de Santiago Álvarez articulam em 
sua banda musical trilhas especialmente compostas, música clássica, 
pop, canções de protesto, composições tipicamente nacionais e 
variantes em torno delas, repetindo em nível sonoro o aspecto de 
colagem do campo imagético. (LABAKI, 1994, p.12). 

O título do filme representa as iniciais do então vice-presidente dos 

Estados Unidos Lyndon Baines Johnson que ocupou o cargo presidencial após 

o assassinato de Kennedy em 1963.  Segundo o enredo do filme, os 

assassinatos de Martin Luther King, Robert (Bob) Kennedy e o então 

presidente Jonh Kennedy estariam diretamente ligados à pessoa de Lyndon 

Johnson e seu projeto de ascensão ao poder majoritário norte americano e 

apoio a intensa escalada de soldados na guerra do Vietnã. LBJ foi construído a 

partir dessa premissa conspiratória que circulava à época. Se no campo 

imagético o recurso cinematográfico preponderante foi a montagem a partir de 

fotografias de revistas estrangeiras29 e trechos de filmes pré-existentes, no 

campo sonoro a diversidade temática influi diretamente na construção e 

intenção dramática do filme.  

O filme se inicia com uma dedicatória na qual o ICAIC homenageia 

um dos estadistas mais ilustres do século por sua grande virtude cidadã e por 

                                            
29

 Apesar dos créditos mencionarem "revistar estrangeiras" as fotos foram apropriadas a partir de um 
exemplar da revista Life. 
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sua relevante devoção a humanidade. No entanto, paira no ar sons 

dissonantes advindos provavelmente de um sintetizador que constroem um 

ambiente de tensão e que contraria ou no mínimo, coloca em dúvida a real 

intenção das palavras iniciais. Na sequência são mostradas fotos da revista 

Life que cobriu o casamento da filha de Lyndon Johnson, Luci Baines. Mais 

uma vez a dicotomia entre som e imagem fica evidente, pois em vez de sons 

festivos e a marcha nupcial temos um trecho de Carmina Burana de Carl Orff 

onde um coro masculino cria um efeito sombrio e soturno. Em seguida há um 

corte repentino, mas dessa vez sons e imagens constroem um sentido unívoco. 

São apresentadas imagens de mulheres nuas da revista Playboy 

acompanhadas no campo sonoro por risadas de caráter jocoso e malicioso 

contrastando com o ambiente sagrado da cerimônia matrimonial. Entre as 

imagens de luxuria se justapõe o retrato em vermelho da face de Lyndon 

Johnson. Após novas sequências de imagens do casamento, Álvarez insere 

um trecho do filme Scarface (1932) do diretor Howard Hawks, na qual um 

gangster sai de um bolo de festa metralhando os convidados.  

Na sequência aparece uma espécie de vinheta que será recorrente 

em outros momentos do filme, uma máquina de caça-níqueis com figuras de 

caveiras, flores, relógios e letras. Após o giro do aparelho fixam na tela as 

letras LBJ. A trilha musical é da música Surfin' Bird do grupo estadunidense 

The Trashmen. Em seguida diversas situações do cotidiano de Lyndon 

Johnson são apresentadas ao espectador em que se destacam o político na 

figura de um cowboy. No plano sonoro esta sequência de imagens é 

acompanhada por uma música características das apresentações circenses 

criando um efeito jocoso, mas que se transforma em ironia logo após serem 

introduzidas cenas de um filme de western em que indígenas são massacrados 

pelos cowboys.  

Após a introdução narrativa e contextualização de Lyndon Baines 

Johnson, novamente surge a máquina de caça-níqueis em que aparece a letra 

"J" referente ao capítulo sobre o assassinato do presidente John Fitzgerald 

Kennedy. Alternando imagens de arquivo do presidente durante seu mandato, 

passando pelo dia do assassinato na cidade de Dallas no Estado do Texas até 

as imagens de seu funeral. Álvarez contrapõe às imagens da morte do 
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presidente a foto de Lyndon Johnson sorrindo e segurando uma pá que causa 

o efeito de ligação direta de sua participação no crime. Toda sequência fílmica 

é construída sobre um coral de vozes femininas e masculinas ritmado e 

frenético responsável em acentuar a tensão dramática durante o transcorrer do 

capítulo. 

O próximo capítulo é destinado à Martin Luther King onde se 

destacam os discursos de Stokely Carmichael e o emblemático discurso de 

Martin Luther King em Washington separado pelas canções de protesto de 

Miriam Makeba e Nina Simone. A força de todas as sonoridades das 

reivindicações e luta pelos direitos igualitários é "calada" pelo estrondo sonoro 

de armas de fogo produzidas por um pelotão de fuzilamento extraído de uma 

cena de um filme de guerra.  

O capítulo final fala do assassinato de Robert (Bob) Kennedy, e tal 

qual o primeiro capítulo, é construído sobre a base coral de Carmina Burana. É 

interessante destacar a temática variada dos poemas medievais que compõem 

o manuscrito musicado por Carl Orff, em que se encontram poemas satíricos, 

hinos orgiásticos, canções de amor com conteúdo erótico e a crítica à cúria 

Romana, voltada apenas à busca do poder.  

Na sequência do filme são apresentadas fotos de Lyndon Johnson 

com uma criança em seu colo contrastando com a canção de protesto cantada 

por Pablo Milanés que diz em seus versos "Por que tanta morte, tanta dor e 

tanto napalm." O final é marcado por uma pessoa morrendo incendiada 

acompanhada pela sonoridade inicial do sintetizador produzindo notas 

dissonantes. 

A voz ensaística de Santiago Álvarez é de certa maneira revelada 

por meio das "outras vozes" cuidadosamente articuladas no filme e que 

resultam em uma reflexão subjetiva acerca dos fatos, ainda que em nenhum 

momento esteja presente a voz propriamente dita do autor. A utilização de sons 

found footage propõe uma alternativa ao discurso reconhecidamente 

preponderante no filme-ensaio, que se manifesta pela narração em voz over e 

assim, abre caminho para outras formas de enunciação ensaísticas. 
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Figura 12: Videogramas de uma revolução (1992) Harun Farocki e Andrei Ujica 

 
Fonte: https://palavrasdecinema.files.wordpress.com/2013/07/videogramas-de-uma-

revoluc3a7c3a3o.jpg 

 

Como epígrafe para seu artigo “On Media and Democratic Politics: 

Videograms of a Revolution”, Benjamin Young citou o filósofo italiano Giorgio 

Agamben que refletindo a respeito dos acontecimentos na Romênia disse que 

"do mesmo modo que foi dito que, após Auschwitz, é impossível escrever e 

pensar como antes, depois de Timisoara já não será possível assistir televisão 

da mesma forma".  

Harun Farocki e Andrei Ujica produziram Videogramas de uma 

Revolução a partir de arquivos videográficos alheios composto de imagens 

amadoras e transmissões oficiais da TV estatal do governo romeno. O filme 

narra o levante popular ocorrido na Romênia no final de 1989 que depôs, 

julgou, condenou e executou o ditador Nicolae e sua esposa Elena Ceaucescu.  

A obra audiovisual de Farocki e Ujica pode ser compreendida pela 

perspectiva analítica proposta por Timothy Corrigan, como um filme-ensaio 

editorial, ou seja, uma produção audiovisual que apresenta e discute os 

acontecimentos da atualidade. Segundo Corrigan, essas obras são as 

manifestações ensaísticas de maior proeminência, e surgem em diferentes 

tipos de ensaios sociais e políticos: 

Uma maneira útil de caracterizar essa prática ensaística é como um 
tipo de intervenção editorial na notícia da história cotidiana: aqui, 
“notícia” sugere o relato de fatos e acontecimentos passados, 
presentes e futuros de um modo que tende a combinar e tornar 
indistintos esses três registros como “acontecimentos atuais”, e a 
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intervenção editorial se torna uma imersão subjetiva nesse atual e 
uma ruptura dele. (CORRIGAN, 2015, p.153).   

É nesse contexto de intervenção editorial que a obra de Farocki e 

Ujica se apresenta, cuja tentativa de reconstruir os atos e fatos históricos que 

envolveram o levante popular, se faz por meio de uma minuciosa investigação 

sobre a verdade e a ética desses acontecimentos. Nesse aspecto, o filme não 

pretende buscar a visão subjetiva dos autores, mas privilegiar as análises 

ideológicas contidas nas imagens geradas por terceiros, pois o filme foi 

montado exclusivamente por material alheio (found footage). Para atingir essa 

isenção ética foi preciso recorrer aos dois lados da história, além disso, as 

imagens oficiais produzidas pela televisão estatal romena não revelavam o que 

de fato estava se passando no cotidiano daquele lugar. Dessa maneira, para 

preencher as lacunas que o governo tentava ocultar, os cineastas recorreram 

às imagens amadoras feitas por populares, submergindo o que estava oculto, 

seja por interesse ou conveniência.  

Outro aspecto a ser destacado em Videogramas de uma Revolução 

é a ausência de uma voz over. A narrativa é mediada pelas imagens 

videográficas tendo em certos momentos o auxílio de legenda, que exerce a 

função de guia. Nesse sentido, a escrita ajuda o espectador não apenas a 

compreender os fatos e contextos históricos, que vão sendo descritos no 

transcorres do filme, como também conduz a direção do olhar do espectador 

para lugares que a câmera não pôde detalhar. Assim, podemos concluir que a 

legenda não pretende persuadir ou influenciar a percepção e julgamento da 

plateia, mas apenas informar.  

 Na primeira cena do filme vemos imagens de um leito hospitalar 

onde se encontra uma mulher ferida, vitimada pela violência desproporcional 

da polícia secreta romena, a securitate. Ao se deparar com a presença de um 

cinegrafista com a câmera em ação, a moça pede para que colham seu 

depoimento, mas antes, ela pergunta se gravarão o som e a imagem. A partir 

desse momento a jovem moça que se apresenta pelo nome de Rodica Marcau 

começa a relatar toda a repressão e abuso por parte do exército e da policia 

romena contra parte da população da cidade de Timisoara, que participavam 

de uma manifestação contra o governo de Ceaucescu.  Rodica Marcau relatou 
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para a câmera o que a televisão estatal romena não mostrou em seu país. As 

imagens dos mais de dois mil mortos circularam pelos noticiários no 

estrangeiro e os relatos dos sobreviventes, como o depoimento dessa jovem, 

contribuíram para intensificar a revolta popular por todo o país. É interessante 

observar que as palavras proferidas por Rodica Marcau vão se modificando 

durante seu discurso, passando de um lamento fatalista para um tom 

revolucionário, reivindicador de direitos por meio de palavras de ordem. Essa 

mudança é sutilmente acompanhada pela entrada de uma música instrumental, 

que lembra o aspecto formal e melódico de um hino nacional. Em uma obra 

audiovisual que aparentemente abdica de estratagemas e ferramentas 

narrativas que possam vir a interferir tanto no juízo crítico do espectador quanto 

no emocional, essa pequena inserção musical nos causa certa inquietação, 

pois aliado ao discurso insuflado da mulher, tende a exacerbar o caráter 

dramático da cena. 

O plano sequência que compõe esse preâmbulo parece sintetizar a 

ideia central do filme, que a partir do final dos anos de 1980, com o significativo 

aumento na disseminação da produção e distribuição de imagens em larga 

escala, tanto na esfera amadora, quanto profissional, os acontecimentos 

históricos e cotidianos passam a ser, indissociáveis das imagens que circulam 

na mídia, e hoje em dia, nas redes sociais. Em outras palavras, cada vez mais, 

os eventos de toda natureza, sociais, políticos, privados e públicos são 

mediados pela produção das imagens desses acontecimentos e a imagem os 

legitima.  Nesse sentido todo sofrimento de Rodica Marcau, seus anseios e 

reivindicações só podem de fato ser validados, se, e somente, a partir da 

produção de um registro videográfico.   

Na próxima sequência, após os créditos iniciais, uma tomada feita 

com a câmera posicionada na janela de uma casa de estudantes em 

Timisoara, mostra em primeiro plano, uma paisagem urbana de prédios 

residenciais. Por meio da legenda, durante a sequência estática das imagens, 

são informados ao espectador os fatos ocorridos na cidade romena que 

levaram as manifestações contra a ditadura de Nicolae Ceaucescu, causando a 

morte de milhares de cidadãos. Ao fundo vemos os manifestantes se dirigindo 

ao centro da cidade. As imagens e os sons ambientes captados, não 
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conseguem transmitir a atmosfera de terror que domina o cenário ao fundo.  

Não há voz over, talvez no intuito de se evitar qualquer entoação no discurso 

que pudesse levar o espectador a tender para algum dos lados ideológicos do 

conflito. Dessa forma, os subtítulos assumem o caráter de imparcialidade 

passando a descrever a situação em curso. Porém, não é possível registrar 

com liberdade o momento de tensão e opressão vivida pela população. As 

filmagens foram feitas de maneira clandestina: A legenda anuncia: “A câmera 

corre perigo”, e prossegue explicando: “A imagem divide-se em duas partes, os 

muros em primeiro plano e o acontecimento no plano de fundo. Estão em 

defasagem, em desequilíbrio. A imagem está dividida de maneira desigual: Na 

frente o que domina é o secundário, enquanto o acontecimento principal ocupa 

o plano de fundo”. É interessante notar que a legenda tenta compensar a falta 

de uma imagem que pudesse dar conta da real situação das ruas. As palavras 

não estão lançadas sobre o vídeo na tentativa de se tomar partido de algum 

dos lados, mas sim, para equilibrar as informações que são intencionalmente 

reprimidas e escamoteadas pelo governo. 

O último comício oficial transmitido pela televisão estatal romena foi 

peremptório paro os acontecimentos que ocorreram para a queda de 

Ceaucescu.  Durante seu discurso, o ditador captou em seu olhar algo na 

plateia que o desconcentrou. Não podemos ver, no entanto é possível ouvir um 

distúrbio sonoro advindo ao longe, sucedido pela imagem televisiva que 

começa a tremer. A transmissão é interrompida, mas é possível ouvir o áudio 

em que Ceaucescu pede calma a população.  É interessante notar que a 

disjunção entre o som e o campo visual ocorre sem a perda da sincronia ou 

qualquer sobreposição de elementos sonoros que pudesse vir a ser inserido a 

posteriori. Na sequência do filme os diretores apresentam as imagens dos 

acontecimentos que causaram a consternação do governante, que foi a 

tentativa de invasão do comitê central. No entanto, a cisão entre o campo 

imagético e o sonoro já prenunciava algo de errado. 

No desenrolar do filme as imagens capturam e transmitem os 

acontecimentos da tragédia romena. A televisão estatal é tomada pelo povo, 

assim como o comitê central.  Imagens de contornos cinematográficos, captam 

o momento em que a família Ceaucescu foge do palácio oficial de helicóptero, 
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no mesmo instante em que a população o invade. A mediação videográfica 

produz uma espécie de espetacularização dos eventos. Em seguida vemos 

imagens da captura de homens ligados ao governo, nesse momento são 

flagradas ações de excesso de violência e abuso de autoridade por parte dos 

revoltados, o que confirma mais uma vez a isenção jornalística dos autores. O 

filme vai sendo conduzido para a parte final quando as imagens mostram a 

captura de Nicolae e Elena Ceaucescu. Pouco depois é divulgado na TV que 

ambos foram condenados e executados, em seguida são transmitidas as cenas 

dos corpos abatidos do ditador e de sua esposa em mais uma demonstração 

do poder da mídia em criar o espetáculo das imagens. 

Os filmes-ensaio de Harun Farocki, segundo Weinrichter opera de 

maneira distinta do que se costuma associar a ideia de ensaio audiovisual, pois 

o cineasta decidiu a partir de certo momento trabalhar exclusivamente por meio 

de imagens alheias, nesse sentido, Farocki amplia as possibilidades de sua 

análise sociopolítica ao utilizar imagens geradas por diversas instituições: 

forças armadas, campanhas publicitárias, imagens advindas das câmeras de 

vigilância, além dos vídeos amadores. Para o cineasta, as imagens pré-

produzidas, sejam dos filmes, televisão ou arquivos históricos, funcionam como 

uma espécie de repositório em que os cineastas devem ter a liberdade de usá-

las e citá-las, da mesma forma como se faz numa tese acadêmica. A esse 

respeito, Farocki sentenciou:  

Não há literatura nem crítica linguística sem um autor que critique a 
língua existente. Com o cinema acontece o mesmo. Não há que 
buscar imagens novas e nunca vistas, mas deve-se tomar as 
imagens que estão à mão e trabalhar com elas de modo que se 
convertam em novas. Há várias formas de fazer isso. Há minha é 
buscar o significado submerso, limpando os detritos das imagens. 
(FAROCKI, apud WEINRICHTER, 2015, p.82).   

 

3.2.2.1. Sons found footage e a trilha musical 

É interessante notar que após a montagem a partir do material 

alheio encontrado, uma das estratégias utilizadas pelos cine-ensaístas, 

sobretudo quando não há o auxílio da voz narrativa (voz over) na condução 
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temporal do discurso fílmico, é inserir uma trilha musical com o sentido de 

proporcionar unidade na somatória dos fragmentos imagéticos. Dessa forma, a 

música executa a tarefa de criar um fio condutor narrativo, em que os 

diferentes materiais visuais se equalizam por meio da composição musical. 

 
Figura 13: Home stories (1990) Matthias Müller 

  
Fonte: https://images-na.ssl-images-

amazon.com/images/M/MV5BMzUyMzk5
MTAtZGYxNy00OTRlLTgyMzktYWQ1N

WE4OGVlYTM1XkEyXkFqcGdeQXVyMz
I4MzkxNTY@._V1_.jpg 

 

 Home stories (1990) do cineasta alemão Matthias Müller foi 

concebido a partir da colagem de fragmentos de melodramas de Hollywood dos 

anos de 1950 e 1960. Müller trabalhou com sequências recorrentes desses 

filmes em que o caráter de suspense se manifesta. O filme foi montado de 

maneira que cenas equivalentes de filmes diferentes são colocadas 

sucessivamente, em que os mesmos movimentos, gestos e clichés de enredo 

são evidenciados. Dessa maneira, assistimos as estrelas Lana Turner, Tippi 

Hedren, Grace Kelly, Lauren Bacall, repetirem as mesmas encenações, em 

enquadramentos e situações que vão aumentando a carga dramática: O 

despertar de um sono inquieto, ascender as luzes, levantam e se dirigem até a 

porta, olham pelas janelas, correm freneticamente pelos corredores. Se no 

aspecto da montagem visual os movimentos e gestos das atrizes parecem 

coreografados e planejados um para o outro, no aspecto sonoro a música 

composta por Dirk Schäfer constrói a atmosfera estereotipada do gênero 

melodramático. A música possibilita o desenvolvimento narrativo e fluência do 

campo sonoro que seria impossível de se conseguir com os fragmentos 

originais. Assim a música estabelece o fio condutor para as sequências 
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imagéticas alcançarem o clímax sem solavancos e saltos que a camada sonora 

produziria a partir dos cortes que nesse caso, privilegiou o campo visual. 

 

Figura 14: São Paulo, Sinfonia e Cacofonia (1994) Jean-Claude Bernardet 

  
Fonte: https://i.ytimg.com/vi/YzuAC_vFTA0/hqdefault.jpg 

 

Na mesma linha de raciocínio acreditamos que se encontra o filme 

do cineasta Jean-Claude Bernardet, São Paulo, Sinfonia e Cacofonia (1994). O 

próprio nome já faz referência direta as sinfonias urbanas cinematográficas, 

mas além da cidade ser a protagonista da obra, Bernardet também 

homenageia o cinema brasileiro ao realizar a montagem a partir de fragmentos 

de aproximadamente 100 filmes. A estratégia de montagem também se baseou 

em segmentos de cenas de diversos filmes que em algum nível imagético se 

relacionam. Desfilam-se imagens da arquitetura da cidade por meio de diversos 

fragmentos fílmicos, imagens de aglomerações urbanas, aleijados se 

locomovendo dentro de suas limitações, homens solitários caminhando a 

deriva pela cidade. Assim irá transcorrer a narrativa dramática. Um ponto a ser 

destacado é a inserção de fragmentos sonoros. Trechos variados de diferentes 

filmes são inseridos com seus diálogos originais sem qualquer pretensão de se 

obter uma lógica linear narrativa, no sentido de proporcionar ao espectador 

uma história que tenha início, meio e fim. Bernardet criou arcos de tensão 

dramática fragmentados. O que de fato amarra todo universo imagético é a 

música composta por Livio Tragtenberg e Wilson Sukorski que funciona como 

uma espécie de antídoto sinfônico contra o caos cacofônico dos sons e 

imagens urbanas. 
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O teórico Willian Wees criou três categorias para classificar os filmes 

found footage. O primeiro modo chamou de Perfect films que são os filmes 

encontrados em latas de lixo, sótãos de casas de família, depósitos 

institucionais e mercados de antiguidades. Eles não são reeditados e nem são 

inseridas camadas sonoras. Para Wees, essas obras fílmicas correspondem a 

ideia de ready-made de Marcel Duchamp, pois preservam seus aspectos 

originais. A segunda categoria são os filmes de montagem de imagens 

encontradas, na qual poderíamos incluir Home stories e São Paulo Sinfonia e 

Cacofonia. Nesses exemplares podemos identificar o trabalho de manipulação 

do cineasta em sua ressignificação fílmica a partir da montagem. O terceiro 

modelo proposto por Wees, são filmes que sofreram alguma intervenção física, 

ou seja, são filmes com imagens riscadas, perfuradas, tingidas ou 

quimicamente modificados. (WEES, 2000, p.16). 

Figura 15: Decasia, the state of decay (2002) Bill Morrison 

 
Fonte: 

http://d3zr9vspdnjxi.cloudfront.net/artistInfo/hy
pnotic/thumb/255.jpg?0 

 

Decasia, the state of decay (2002) do cineasta Bill Morrison pode ser 

enquadrado na terceira categoria proposta por Willian Wees, na medida em 

que o filme foi concebido integralmente por found footage a partir de 

fragmentos de filmes feitos de nitrato de celulose. Esse material é altamente 

inflamável e se decompõe facilmente. Morrison reuniu diversos fragmentos em 

estado avançado de apodrecimento, para criar uma analogia entre cinema e 

temporalidade, memória e esquecimento, vida e morte, o declínio e queda.  

A composição musical foi concebida por Michael Gordon a partir de 

uma encomenda feita pela orquestra Basel Sinfonietta para uma apresentação 

multimídia em comemoração ao mês europeu da música. O evento foi sediado 
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na Suíça no ano de 2001. As imagens de filmes deteriorados utilizadas na 

ambientação e projeção do espetáculo foram feitas por Bill Morrison que 

posteriormente se transformaram no filme de mesmo título.  

Segundo Gordon, Bill Morrison mostrou a ele um filme de arquivos 

danificados que havia encontrado e pediu ao músico que fizesse uma 

composição que refletisse a ideia de decadência:   

Ao imaginar a música que poderia complementar este filme, pensei 
em um piano que não tivesse sido afinado em vinte anos. É um som 
lindo. Uma vez que você ouviu esse som você nunca se esquece 
dele. Qual seria o equivalente orquestral? Eu me perguntava. Tentei 
fazer a orquestra soar como se estivesse coberta de teias de aranha, 
com instrumentos que estivessem ali durante cem anos, rangidos, 
entortados e deteriorados, e os músicos passassem por ali, 
apanhassem-nos tocassem. O que seria esse som? (GORDOM, 
2001). (Tradução nossa)

30
. 

Michael Gordon compôs a música baseada na técnica de 

composição minimalista em que as repetições temáticas ocorrem 

sucessivamente com o intuito de reforçar e fixar na percepção do ouvinte a 

ideia musical e a tonalidade. No entanto, o compositor subverte essa ideia 

central ao desajustar a afinação entre os instrumentos dos naipes da orquestra: 

Decidi reafinar os instrumentos da orquestra. Por exemplo, existem 
três flautas. Uma flauta toca completamente em sintonia; uma 
segunda flauta é sintonizada um oitavo de um tom mais alto; E a 
terceira flauta é sintonizada um oitavo de um tom mais baixo. Quando 
as três flautas tocam em uníssono, o som que produzem é complexo. 
Toda a orquestra é reafinada desta maneira. Então, aqui estão bons 
músicos clássicos que passaram a vida inteira tentando tocar 
perfeitamente afinados e agora tentam tocar completamente fora do 
tom, o que é uma grande tarefa. (GORDOM, 2001). (Tradução 
nossa)

31
. 

                                            
30

 While imagining the music that might complement this film, I thought of a piano that hadn't been tuned in 
twenty years. It's a beautiful sound. Once you've heard that sound you never forget it. What's the 
orchestral equivalent? I wondered. I set out to make the orchestra sound like it was covered in cobwebs, 
with instruments that had been sitting for a hundred years, creaky and warped and deteriorated, and the 
musicians happen to come by, pick them up and play. What would that sound be? 
 
31

 I decided to re-tune the instruments of the orchestra. For example, there are three flutes. One flute plays 
completely in tune; a second flute is tuned an eighth of a tone higher; and the third flute is tuned an eighth 
of a tone lower. When all three flutes play in unision, the sound they produce is thickened. The whole 
orchestra is retuned in this manner. So, here are fine classical musicians who spent their whole lives trying 
to play perfectly in tune now trying to play perfectly out of tune, which is quite a task. 
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O som resultante dessa experiência altera os parâmetros melódicos, 

harmônicos da composição. De certa maneira, é como se Gordon deteriorasse 

sua arquitetura musical concebida nos alicerces da tonalidade, transformando-

a em ruína.  Essa ideia nos parece ir além de uma costura musical que ajuda a 

sustentar ou unificar o discurso visual. Gordon concebeu no campo sonoro uma 

analogia com o estado deteriorado das imagens, o que corrobora com as ideias 

de Cavalcanti, Eisler, Schönberg, em que o discurso sonoro extrapola seus 

limites musicais, no sentido de encontrar singularidade procedimental na 

criação, pensamento esse, fundamental para o filme-ensaio. 

3.2.2.2. Sons found footage e a canção 

Podemos definir canção como o encontro do discurso musical com o 

texto poético verbal, assim, o seu teor descritivo é acentuado e permite a 

possibilidade de se construir comentários objetivos por meio da linguagem 

musical. Tendo a característica de possuir um texto verbal pode-se concluir que 

o grau de interferência no transcorrer da narrativa será maior que as inserções 

da música instrumental. Essa ferramenta comunicativa pode se tornar 

importante aliado do discurso verbal convencional, ou seja, aquele advindo da 

voz over e dos diálogos, pois as palavras ditas em conjunto com a 

expressividade musical podem criar contrapontos, ironias e diversas outras 

figuras de linguagem, quando associadas ou confrontadas pela camada das 

vozes, possibilitando assim, inusitadas combinações de sentido para o 

entendimento da obra fílmica. 

A canção é amplamente utilizada na elaboração das trilhas musicais 

de cinema e podemos dividir esta produção em dois grupos, as canções 

elaboradas especialmente para determinada produção cinematográfica, ou 

seja, as chamadas canções originais e o segundo grupo, que contém as 

canções pré-existentes, as quais são inseridas nos filmes por terem algo em 

sua formação que possibilita em certo grau, dialogar ou expressar algum 

sentido narrativo para a obra audiovisual. Essas canções podem vir de outros 

filmes, peças teatrais, árias do repertório operístico clássico ou da música 

popular e entretenimento. Dessa maneira, ao serem inseridas nos filmes, 

desprendem-se de seu contexto original e passam a serem ressignificadas, 

podendo adquirir outras formas de sentido. 
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No entanto, realçamos que a ideia de found footage está fortemente 

ligada ao encontro de um arquivo encontrado, em outras palavras, o cinema de 

apropriação parte da descoberta de um material que estava esquecido, 

abandonado ou perdido. Nesse sentido, ao considerar os arquivos sonoros e a 

produção fonográfica como found footage pode se levar a distorção do termo e 

do conceito. Ainda assim, é correto afirmar que esse tipo de procedimento das 

inserções das canções, no mínimo, tangencia com a ideia da colagem e 

resiignificação do objeto em relação ao seu espaço-tempo original. 

Figura 16: Life (1993) Artavazd Pelechian 

 
Fonte: http://www.play-doc.com/web2012/_img/vida.jpg 

 

No filme Life (1993) do cineasta Artavazd Pelechian, o espectador 

tem a experiência de observar o semblante de uma jovem em meio ao trabalho 

de parto. Do início ao fim ouvimos uma linha contínua do som de um batimento 

cardíaco. Em meio as expressões faciais de serenidade, dor e êxtase da 

gestante, o cineasta inseriu em momentos intercalados, um excerto do ofertório 

do réquiem de Verdi. A beleza sublime da cena combinada a esplendorosa 

composição de Verdi, conferiu a obra a profundidade e dimensão da vida e do 

sagrado.  
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Figura 17: One Plus One (1968) Jean-Luc Godard 

 
Fonte: 

http://images.glaciermedia.ca/polopoly_fs/1.158
6871.1416004900!/fileImage/httpImage/image.j

pg_gen/derivatives/landscape_804/godard-
stones.jpg 

 

Jean-Luc Godard filmou em 1968, One Plus One / Sympathy for the 

Devil logo após sua participação no já citado filme, Longe do Vietnã. A princípio 

Godard registrou a gravação da canção Sympathy for the Devil da banda de 

rock-and-roll, The Rolling Stones que serviu de base para a construção da 

estrutura narrativa do filme, uma vez que sua temática trata das questões 

políticas culturais do final da década de 1960 e as utopias revolucionárias. O 

título escolhido por Godard para o filme, One plus one, foi o slogan de maio de 

68, em que as lutas das minorias, como a greve geral dos trabalhadores e 

estudantes na França e o movimento dos panteras negras nos Estados Unidos. 

Nesse contexto, Godard anunciou que os Rolling Stones eram mais 

importantes que os The Beatles, pois eram intelectuais e populares ao mesmo 

tempo. (ALTER, 2012, p. 33). 

Godard extrapolou o simples registro de uma canção de uma banda 

de rock, referenciando questões políticas e sociais efervecentes da época. 

Ainda que nesse exemplo, a canção não é um objeto found footage, a 

articulação proposta pelo cineasta a partir de seu significado é emblemática 

para o projeto ensaístico. 
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3.3. A música no filme- ensaio 

Percebemos em grande parte dos filmes-ensaio em que ocorre um 

discurso musical, a fluidez no emprego da trilha, de maneira contínua, sem 

necessariamente estabelecer a relação sincrônica com o campo imagético. 

Nesse sentido, o modo operacional das inserções musicais se aproxima ao 

acompanhamento musical observado nas experiências do primeiro cinema, 

além de toda era muda.  

É interessante observar que a música transcorre por uma trilha 

paralela em relação ao imagético e ao mesmo tempo se apresenta como uma 

espécie de fio condutor, que procura estabelecer em certa medida, a unidade 

da peça audiovisual. Se por um lado, o campo visual é concebido de 

fragmentos e diversidades de materiais, por outro, a música opera de maneira 

integral, auxiliando na construção de sentido e completude da obra.  

Analisando o trabalho audiovisual de Alexander Kluge, Miriam 

Hansen ponderou:  

O trabalho de Kluge para a televisão continua sendo a justaposição 
eclética de materiais encontrados, familiar a seus filmes ─ blocos de 
montagem combinando imagens antigas, fotos de still, slides de 
lanterna mágica, ilustrações populares, gerador de caracteres, 
música de terceiros e voz over ocasional. Ao mesmo tempo que 
esses agrupamentos não diegéticos interrompem a fluidez da 
narrativa (com a qual eles se relacionam de maneira mais ou menos 
indireta), eles costumam persistir na memória do espectador. 
(HANSEN, 2007, p.44). 

Miriam Hansen reconheceu a influência da estética do primeiro 

cinema na filmografia de Alexander Kluge e consequentemente observou 

nessa aproximação a ruptura em relação à narrativa clássica. 

Um dos objetivos da narrativa clássica é envolver o espectador no 
mundo ficcional da tela, da diegese, oferecendo a ele(a) um ideal ─ 
invisível ─ um ponto privilegiado de onde testemunhar a cena; esse 
efeito requer uma separação absoluta do espaço-tempo da sala de 
cinema, uma configuração de ausência e presença essenciais à 
representação cinemática. O primeiro cinema, por contraste, solicita 
seu espectador de maneira mais direta, presencial, seja exibindo as 
possibilidades da nova mídia seja exibindo os objetos imaginados; ele 
é, para usar a expressão de Gunning, um cinema de atrações.  
(HANSEN, 2007, p.51). 
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Segundo Corrigan, os documentários experimentais, como A 

propósito de Nice, de Jean Vigo, são precursores importantes da trajetória do 

filme-ensaio (CORRIGAN, 2015, p 09) e possuem forte ligação com a música. 

 

3.3.1. As sinfonias urbanas 

Nos anos de 1920 o legado de obras cinematográficas 

vanguardistas de caráter documental aliadas a um intenso experimentalismo, 

em que se uniu a composição musical à montagem fílmica marcou a 

cinematografia mundial. Conhecidas por sinfonias urbanas, esse tipo de 

produção transcendeu o campo concernente à prática do que viria a ser 

denominado documentário, criando pontos de contato com os domínios 

ficcional e principalmente o experimental. Os realizadores desses filmes 

expandiram a linguagem dos documentários e imprimiram o seu "olhar 

pessoal", como podemos observar na obra de Jean Vigo "A propósito de Nice" 

(1930). O artista francês se referiu ao seu trabalho como um "ponto de vista 

documentado" em que a subjetividade no olhar e suas escolhas estéticas para 

nos apresentar a cidade de Nice foram salientadas.  Além do caráter subjetivo 

de sua obra, a contaminação dos domínios e os procedimentos experimentais 

da vanguarda, o filme de Vigo, tal quais outros exemplares de sinfonias 

urbanas, apresenta traços singulares e característicos do filme-ensaio.  

Segundo Timothy Corrigan, as sinfonias urbanas anteciparam as 

estruturas e os termos do filme-ensaio, que fizeram sua aparição decisiva nos 

anos de 1950 (CORRIGAN, 2015, p. 59). Pertencentes à fase muda do cinema, 

as sinfonias urbanas estão presentes na arqueologia do filme-ensaio sendo 

recorrentemente citadas pelos autores nos estudos e debates sobre o filme-

ensaio. Destacam-se desse período: Berlim: Sinfonia da metrópole (Berlin, die 

Symphonie der Grosstadt, 1927), de Walter Ruttmann, O Homem com a 

Câmera (Chelovek s kinoapparatom,1929), de Dziga Vertov,  Manhatta 

(Manhatta,1921), de Charles Sheeler e Paul Strand, A Ilha de 24 dólares (24 

Dollar Island, 1926), de Robert Flaherty, “São Paulo, sinfonia da metrópole” 

(1929), dos húngaros Adalberto Kemeny e Rudolf Rex Lustig e Somente as 

horas (Rien que les heures, 1926), do brasileiro Alberto Cavalcanti. Apesar de 



93 
 

configurar com destaque na formação embriológica do ensaísmo fílmico suas 

análises geralmente são feitas sob o ponto de vista exclusivamente visual. Os 

aspectos musicais, ponto nevrálgico dessas obras, sobretudo pela escassez de 

material, são na prática ignorados. Na grande maioria dos casos não existem 

os registros sonoros originais e são raros os exemplares das partituras e 

manuscritos com indicativos da música a ser executada durante as projeções 

dos filmes. As exiguidades de informação aliada à falsa ideia do senso comum 

em se pensar na aleatoriedade do acompanhamento musical em relação às 

imagens levam muitas vezes a errônea conclusão de que a parte musical pode 

ser prescindível nas análises. No entanto, ao debruçarmo-nos no pouco 

material encontrado, percebemos a minuciosa articulação entre a música e as 

imagens, constatando nos relatos dos compositores e diretores a preocupação 

de integrar ambas as linguagens.   

A inclusão dos aspectos musicais nas reflexões acerca das sinfonias 

urbanas se faz essencial para tentarmos reconstituir o máximo possível da 

integralidade dessas obras e posicionarmos a devida importância da música 

não apenas na gênese do ensaio, mas na própria consolidação do cinema 

como linguagem, como afirmou o professor e pesquisador de música de 

cinema Ney Carrasco: 

A exibição pública de cinema nasce num contexto musical: em um 
universo onde praticamente tudo era acompanhado por música, e em 
salas que possuíam toda a infraestrutura para a execução musical. 
Acima de tudo, ele surge em um contexto no qual a própria ideia de 
espetáculo está associada à música, como parte da cultura e do 
espírito da época. Quando os Lumière optaram por fazer sua histórica 
exibição ser acompanhada por música, eles o fizeram movidos por 
esse espírito, e por seu bom senso comercial. (CARRASCO, 1998, 
p.90).  

Outro ponto que reforça a importância do aspecto musical na 

formação dessas obras pode ser encontrado no artigo "As sinfonias urbanas: 

uma breve introdução sobre suas origens e seus inventores" dos 

pesquisadores Fernanda Aguiar Carneiro Martins e Emerson Roberto Dias 

Santos, pois destacam o aspecto da música nesse período histórico estar 

consolidada no campo das artes, ao passo que o cinema buscava sua 

autonomia enquanto meio de expressão e legitimação artística:  
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A inter-relação cinema e música ocorreu buscando fazer o cinema 
aceder ao estatuto de arte que, por sua vez, desfruta de uma 
reputação prestigiosa. Ademais essa inter-relação se revela 
igualmente promissora à medida que recursos eminentemente 
musicais, ou seja, pertencentes a linguagem musical poderiam ter 
seus equivalentes na linguagem cinematográfica. (MARTINS; 
SANTOS, 2012, p.2). 

Para compreender de fato as relações entre a música e as imagens 

em movimento que constituíram as sinfonias urbanas é necessário fazer o 

resgate histórico das obras e suas partes constituintes. No campo visual temos 

exemplos de registros imagéticos em perfeitas condições para as análises, no 

entanto para as composições musicais temos que nos valer de diversos 

métodos investigativos e imaginativos com o intuito de tentarmos recriar 

mentalmente a totalidade dessas obras mestras. Faremos comentários e 

análises de Somente as horas (Rien que les heures, 1926), de Alberto 

Cavalcanti e Sinfonia da metrópole (Berlin, die Symphonie der Grosstadt, 

1927), de Walter Ruttmann com a expectativa de iluminar importantes pontos 

sobre o filme-ensaio e a sua composição musical, já que este tipo de filme 

apresenta enorme potencial sonoro na perspectiva ensaística. Por fim, 

analisaremos o Céu de Lisboa (Lisbon Story-1994), de Wim Wenders que pode 

ser designada em certa medida, de uma sinfonia urbana contemporânea. 

 

3.3.1.1 Filme-sinfonia e as experiências sonoras de Alberto Cavalcanti 

Nascido em 1897 na cidade do Rio de Janeiro Alberto Cavalcanti 

iniciou suas experiências com o cinema em Paris no início da década de 1920 

e trabalhou como cenógrafo e assistente do cineasta francês Marcel L’Herbier. 

A partir de 1925 começou sua carreira como diretor cinematográfico lançando 

no ano seguinte os filmes "Le Train Sans Yeux" e a sinfonia urbana "Rien que 

les heures". O cineasta brasileiro transformou a cidade de Paris em 

protagonista, narrando um dia da vida da metrópole. Para essa empreitada 

utilizou uma linguagem em que mesclou o documentário e o experimentalismo, 

já que o artista era identificado com as vanguardas da época e tinha plena 

consciência em relação as especificidades desse “novo” documentário que 

surgia, como podemos verificar em seu comentário: 
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O próprio documentário de então tendia para um certo escapismo, 
abordando temas longínquos, quase românticos, que 
impressionavam o público pelo seu exotismo. Algum dos 
vanguardistas, desenvolvendo as lições dos soviéticos, enfrentaram a 
realidade cotidiana ˗ e seus filmes começaram a discutir problemas 
sociais imediatos. (CAVALCANTI, 1957, p. 27). 

 
Figura 18: Rien que les heures (1926) Alberto Cavalcanti 

 
Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-

d1NcB4zuZq4/Ugcx_awphXI/AAAAAAAAd5E/
WkE3I09EzTY/w1200-h630-p-k-no-

nu/Rien+que+les+Heures.+%25281926%2529
+Alberto+Cavalcanti+2.jpg 

 

Rien que les heures opera exatamente como propõe Cavalcanti 

elaborando um discurso fílmico político que realçam os problemas sociais 

exacerbados com o progresso da metrópole por meio de inventivas tomadas de 

câmera e montagem com influências das vanguardas. Logo no início do filme o 

diretor informa ao espectador a mensagem de que a obra não é construída por 

uma narrativa linear e ficcional: "Este filme não tem história. É apenas uma 

série de impressões sobre a passagem do tempo e não reivindica sintetizar 

qualquer cidade". (Tradução nossa)32. A partir daí a narrativa se desenrola 

apresentando os contrastes arquitetônicos e sociais da cidade fazendo uso de 

colagens, justaposições e fusões entre os planos, num ritmo cadenciado que 

propicia ao público o olhar atento e reflexivo das imagens. É interessante 

perceber o uso de desenhos pintados à mão, pinturas impressionistas, além de 

fotografias still misturados às imagens em movimento captadas para o filme, 

                                            
32

 Ce film ne comporte pas d'histoire. Il n'est qu'une suite d'impressions sur le temps qui passe et ne 
prétend synthétiser aucune ville. 
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pois a diversidade de suportes na criação do campo imagético é característica 

inerente as montagens do filme-ensaio.   

Cavalcanti se distancia ainda mais do clássico documentário se 

aproximando do ensaístico à medida que utiliza de outros expedientes como, 

por exemplo, a encenação de personagens específicos buscando com isso 

destacar o indivíduo, o humano e as particularidades da esfera privada e não 

apenas o registro público e aleatório do cotidiano dos transeuntes. Essa mescla 

entre a representação ficcional e os acontecimentos e ações da esfera da 

realidade cotidiana é uma maneira de diferenciação entre os domínios do 

documentário e do ensaio como observou Corrigan: 

No entanto, os filmes-ensaio distinguem-se fundamentalmente de 
outras estratégias documentárias como forma de expressão e 
representação que necessariamente cedem o eu a acontecimentos, 
ações e objetos exteriores à autoridade de suas expressões e 
representações subjetivas. (CORRIGAN, 2015, p. 35). 

Outro exemplo a ser mencionado é em relação a questão da 

fotografia do filme que transcende o mero registro dos fatos cotidianos e das 

transformações sofridas com a modernidade, para imprimir nas imagens a 

visão subjetiva e poética do diretor, com a intenção de capturar além dos 

monumentos arquitetônicos o espírito de uma época, em outras palavras o 

contexto do cotidiano de seu tempo.  A sensação urbana registrada pela lente 

de Cavalcanti foi comparada ao trabalho do fotógrafo surrealista francês 

Eugène Atget33, pois ambos conseguiram captar os fatos, as coisas comuns do 

dia-a-dia e ao mesmo tempo deflagrar a riqueza dessas pequenas coisas, as 

características ilusórias dos seus detalhes. (MARTINS; SANTOS, 2012, p.5). 

A música de Rien que les heures é moderna, ou seja, é 

contemporânea à época da produção do filme de Cavalcanti e foi composta por 

Yves de Casinière, que também criou trilhas musicais para os cineastas 

franceses Jean Renoir e René Clair.  A escolha de um compositor moderno é 

um ponto a ser destacado no filme e na estética de Alberto Cavalcanti, pois sua 

crítica em relação ao uso da música Romântica, predominante usada pelos 

                                            
33

 Eugène Atget  nasceu em Paris,  em 12 de fevereiro de 1857 sendo considerado pela crítica 
especializada um dos mais importantes fotógrafos da história. Foi tido como surrealista devido às imagens 
de objetos inusitados. Faleceu em 4 de agosto de 1927. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1857
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1927
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compositores de música para cinema, o que ocorre até os dias atuais, fica 

evidente em seu artigo escrito em 1937 chamado "o som": 

É absurdo que, reclamando a música moderna em altos brados as 
oportunidades do texto dramático para a sua expressão e que 
necessitando o filme de sugestão como elemento vital, não haja uma 
união entre o filme e a música moderna. Em lugar disso, insistem 
quase todos os produtores em dar música num estilo que já se 
tornara rançoso em 1895. (CAVALCANTI, 1957, p. 169). 

 A orquestração da música foi feita para trio de piano (piano, violino 

e violoncelo) o que também condiz com as ideias do cineasta brasileiro que era 

avesso as grandes orquestrações, na qual as classificava de pretensiosas, 

enfatuadas e redundantes: 

Os erros cometidos são em parte erros de omissão e em parte erros 
de concepção. Os diretores musicais começaram com enormes 
orquestras, tocando grandes orquestrações sinfônicas.... Raramente 
posso ouvir a música dos títulos de um novo filme sem sorrir, porque 
nove vezes em dez é a mesma música dos títulos do último filme a 
que assisti... (CAVALCANTI, 1957, p. 169). 

Notamos em seu comentário certo radicalismo ao classificar de 

“erro” as propostas dos diretores musicais que trabalhavam nos principais 

estúdios de cinema em utilizar grandes formações orquestrais. Mesmo 

contrário a suas concepções na utilização da música, essas orquestrações 

sinfônicas inseridas nos filmes foram procedimentos coerentes e sedimentados 

a partir de um modelo cine-musical industrial que determinou uma estética que 

se perpetua até os dias de hoje. No entanto, não restam dúvidas que as 

propostas de articulação entre música e filme no universo cinematográfico de 

Cavalcanti e sua preferência ao estilo moderno abriram caminho para novas 

relações entre o campo visual e o sonoro.  O alargamento das fronteiras tonais, 

as texturas advindas de novas combinações instrumentais, a incorporação de 

ritmos complexos, além de outros atributos que os compositores modernos 

conceberam em suas composições estabeleceram diferenças sonoras 

substanciais aos seus antecessores românticos e resultaram em outras 

possibilidades de sentido da obra audiovisual. 



98 
 

 Também é interessante no comentário do cineasta brasileiro a sua 

observação em relação ao uso de clichês que resultavam na impossibilidade de 

distinção entre a música de um filme com a de outro. Aqui talvez esteja a chave 

da questão para entender a sua intransigência em relação a então produção 

musical de cinema.  Em outras palavras, Cavalcanti reivindicava a necessidade 

de se conceber a música capaz de atender de maneira única e personalizada 

as necessidades de articulação narrativa entre som e imagem. Essa ausência 

de formulas pré-estabelecidas para a condução musical dos filmes na qual 

propõe o cineasta brasileiro, aproxima-se outra vez às ideias ensaísticas, como 

formulou Adorno em seu texto "O ensaio como forma". O filosofo alemão 

argumentou que a força distintiva do ensaio está na capacidade de subverter o 

pensamento sistêmico por meio de estratégias "metodicamente sem método" 

estabelecendo assim, a heresia como sua lei formal mais profunda. (ADORNO, 

1986, p. 30), nessa perspectiva a ideia de padrões e clichês reaproveitados em 

diferentes filmes vãos de encontro aos ideais ensaísticos que empregam a 

particularização de procedimentos criativos.  

A ligação de Alberto Cavalcanti com o campo sonoro se intensificou 

a partir de 1933 quando o cineasta foi convidado por John Grierson para 

trabalhar na GPO, General Post Office na cidade de Londres. Como 

engenheiro de som, Cavalcanti foi responsável por uma série de documentários 

e curtas metragens em que as experiências com a montagem sonora 

marcaram intensamente essas produções, entre as quais podemos destacar 

Song of Ceylon (1934) e Night Mail (1936). 
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Figura 19: Song of Ceylon (1934) Basil Wright 

 
Fonte: 

http://2.bp.blogspot.com/_vuWfy32PSlY/TOcnFSwP
MTI/AAAAAAAAAdc/pgE0l4_vV9E/s400/songofceyl

on.jpg 

 

Dirigido por Basil Wright o documentário Song of Ceylon apresenta 

de forma poética as consequências e transformações nos costumes culturais e 

religiosos do povo cingalês a partir dos avanços industriais na região. A 

composição musical foi assinada por Walter Leigh, mas o que de fato 

impressionou no filme foi a montagem sonora criada por Cavalcanti, repleta de 

experimentações e soluções sonoras inventivas num momento em que o som 

no cinema ainda convivia com dificuldades e limitações técnicas. Toda gama 

de sons ambientes e artefatos musicais característicos do lugar, bem como as 

canções religiosas foram cuidadosamente reconstituídas nos estúdios da GPO, 

pois não haviam recursos tecnológicos para as gravações de som direto.  

O resultado da trilha é impactante e podemos perceber as 

transformações ambientais que vão ocorrendo no local por meio das inserções 

sonoras que vão ganhando maior densidade de textura, amplitude e 

dissonâncias em analogia às imagens apresentadas. Apesar do filme 

claramente transmitir a mensagem de que o progresso da modernidade e os 

benefícios das inovações tecnológicas podem existir de maneira harmoniosa 

com a natureza e as tradições nativas, Cavalcanti coloca em dúvida todo este 

discurso positivista afirmado pela voz over na medida em que povoa de ruídos 

dissonantes e sons industriais a banda dos efeitos sonoros, retratando de 

maneira expressiva o impacto provocado pelos efeitos perturbadores da 

implantação do sistema de telecomunicação sobre o estilo de vida do povo 
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nativo. Outra observação importante é a inserção de sons manipulados no 

estúdio, alterando timbres e durações de tempo, como por exemplo, os sons 

dos gongos, cujo alargamento da duração de seu som natural extrapolou a 

ideia do simples registro de um instrumento musical exótico para a interferência 

dramática no aspecto emocional do filme.  

Se já pudemos observar em Song of Ceylon a capacidade de 

Cavalcanti interferir na construção do sentido da obra fílmica por meio de sua 

montagem e edição de som, foi em Night Mail, segundo as palavras do próprio 

cineasta brasileiro que a banda sonora, sobretudo os efeitos especiais 

redimensionaram as relações entre som e imagem em sua cinematografia. 

Figura 20: Night Mail (1936) Basil Wright e Harry Watt 

 
Fonte: https://static.guim.co.uk/sys-

images/Books/Pix/pictures/2007/11/14/nm5372.jpg 
 

O filme foi dirigido e produzido por Basil Wright e Harry Watt e foi 

consagrado pela crítica especializada como uma das obras mais importantes 

dentro do movimento de documentários britânicos produzidos na década de 

1930 tendo também a participação de John Grierson em sua produção. Alberto 

Cavalcanti foi responsável pela direção de som além de colaborar com 

Benjamin Britten na elaboração da partitura. Em depoimento em seu artigo “O 

som” Cavalcanti nos revela que a produção sonora foi realizada 

simultaneamente às imagens, sendo esse procedimento determinante para 

atingir o resultado esperado. (CAVALCANTI, 1957, p.174). Esse não era o 

modo operacional comum nas produções dos documentários da época na qual 

o som, a música e a voz-over eram executados na fase de pós-produção. Outro 

aspecto que nos chama a atenção é o destaque para os efeitos sonoros, pois 

Cavalcanti subverteu a hierarquia normalmente estabelecida pela supremacia 

das vozes: 



101 
 

No entanto, poder-se-á alegar que a música e mesmo a palavra 
representam um pequeno papel na banda sonora de Night Mail. A 
preocupação da perspectiva sonora, a seleção das dominantes e a 
pontuação obtiveram um resultado que abriu largas possibilidades 
para o uso do ruído em qualquer filme dramático. (CAVALCANTI, 
1957, p.175). 

Podemos observar que as nomenclaturas propostas por Cavalcanti 

para tentar definir alguns conceitos muito particulares a seu pensamento 

sonoro, elaboram uma espécie de sintaxe própria a partir de termos 

emprestados das artes visuais (perspectiva) e da música (dominantes) em que 

se observa todo ineditismo de suas ideias e pioneirismo ao se discutir a 

questão dos ruídos não sincronizados no cinema.  

Cavalcanti relatou em sua planificação concebida para o projeto 

sônico do filme que o primeiro passo foi selecionar os ruídos para cada 

sequência e a partir daí construiu-se a montagem sonora destacando as “notas 

dominantes” diferentes para cada seção: 

Começa o filme com uma breve cena falada sobre a partida do trem, 
sucedida, como transição, por sinais, com o som sincronizado; segue-
se uma série de vistas que acompanham o trem, tomadas de avião e, 
após, cenas na torre de controle, com todos os ruídos característicos, 
vendo-se depois, várias vezes, o trem filmado de fora, com seu ritmo 
real e seus apitos como “notas dominantes”. (CAVALCANTI, 1957, p. 
174-175). 

O termo “notas dominantes” pertence ao jargão da linguagem da 

música sendo com frequência utilizado no âmbito da análise musical, pois a 

dominante é uma elementar função harmônica.  Para Cavalcanti por sua vez, a 

expressão é usada no sentido de realçar um som dos demais, ou seja, eleger o 

som principal que em última análise sintetizaria toda sequência fílmica. O 

interessante é observar que a função da dominante na harmonia tradicional 

clássica está relacionada ao momento de maior tensão musical, já que em sua 

constituição há o intervalo dissonante conhecido por “trítono”. Este intervalo 

possui forte poder de atração para a tônica, outra importante função harmônica, 

realizando assim a cadência, ou seja, a percepção auditiva de tensão e 

repouso (ápice e queda), que produz ao ouvinte a sensação de consonância 

harmoniosa provocada pela confirmação e estabilidade do centro tonal. Por 

outro lado, também pode-se obter a sensação de surpresa ao determinar o seu 
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deslocamento para outras regiões (tonalidades), promovendo, por exemplo, 

uma modulação. A modulação é a mudança de tom dentro da música. Nesse 

sentido, a dominante tem papel de protagonista na música clássica ao ser 

responsável pelas possibilidades de variações tonais e consequentemente 

pelas alterações de expectativas e contextos musicais. Ao assistirmos as cenas 

de Night Mail podemos perceber o quão feliz foi a escolha do termo dominante 

para o emprego no campo do som de cinema proposto pelo cineasta, pois além 

de se destacar como som principal, Cavalcanti inseriu em certos momentos “as 

notas dominantes” não sincronizadas às imagens obtendo o efeito de surpresa 

para o espectador, estreitando ainda mais sua inventiva aplicação desse 

conceito com a definição ortodoxa musical. 

Cavalcanti acredita que o ruído pode dar “perspectiva” à banda 

sonora muito mais facilmente que a música. (CAVALCANTI, 1957, p. 174).  O 

conceito de perspectiva proposto pelo cineasta está certamente ligado à 

questão de profundidade. Ao comparar as diferentes dimensões de 

profundidade entre música e ruído, o cineasta anteviu as concepções de 

espacialização sonora, recurso este vastamente empregado pelos 

soundesigners nos dias de hoje. Para tentar elucidar a tese proposta por 

Cavalcanti ao argumentar a capacidade de os ruídos darem maior 

profundidade à banda sonora que a música, recorreremos a construção do 

seguinte exemplo hipotético.  

Imaginemos a cena de um homem caminhando pelas veredas de 

uma mata a beira de um rio. É noite e assim fica comprometida a visão de 

quem assiste as imagens, por outro lado muito se pode escutar. Sincronizado 

às imagens ouvem-se sons de passos e da respiração ofegante do homem. 

Também é possível ouvir sons não sincronizados e até mesmo sonoridades 

que estão fora do campo visual. Podemos ouvir sons de insetos, cigarras, grilos 

e mais ao longe o som das águas em movimento do rio. Somam-se barulho 

dos macacos nas árvores e sons do revoar e do canto dos pássaros. Podemos 

imaginar e inserir diversos tipos de sons, próximos e distantes, de muita e 

pouca intensidade, texturas sonoras a partir das camadas que se formam, além 

da alternância de densidades entre os conjuntos sonoros que se sucedem. 

Toda riqueza de detalhes que compõe esse cenário sônico transmite ao 
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ouvinte as diferentes possibilidades perceptivas, pois é possível reconhecer os 

sons que estão muito próximos do ponto de escuta do espectador até os sons 

mais distantes, estabelecendo a sensação de amplidão espacial.  

A espacialização dos ruídos possibilitou ao cinema a sensação de 

profundidade, assim acreditamos ser essa a ideia de perspectiva que 

Cavalcanti quis transmitir em seu texto. Enquanto os ruídos têm a predileção 

em estabelecer percepções sonoras que realçam os contrastes de amplitude e 

profundidade espaciais, a música tem um caráter funcional mais psicológico, 

possibilitando a sensação de imersão e envolvimento emocional do espectador 

nas obras audiovisuais. Ao reconhecer o potencial dos ruídos para o 

desenvolvimento espacial do campo sônico, Cavalcanti contribuiu de forma 

pioneira para o enriquecimento e aumento da complexidade nas relações 

audiovisuais, uma vez que a música era na época o principal instrumento 

sonoro para criar estratégias narrativas. 

Outra palavra que chama nossa atenção no “léxico” de Cavalcanti 

em suas considerações acerca dos ruídos é o termo “pontuação”:   

Nas plataformas de Crew usamos todos os gritos, todos os barulhos 
de vagonetas, das locomotivas chegando e saindo e outros efeitos de 
uma estação. Deixando Crew, o ritmo do trem passa para segundo 
plano e uma orquestração de ruídos, pontuada por explicações quase 
gritadas, sugere as regiões industriais que o trem atravessa. 
(CAVALCANTI, 1957, p.175). 

Um pouco mais à frente do texto ele retoma o mesmo conceito: 

Aqui se repetem alguns apitos não sincronizados sobre primeiros 
planos das rodas da locomotiva, servindo novamente de pontuação. 
(CAVALCANTI, 1957, p.175). 

Nos dois exemplos Cavalcanti usa o conceito de pontuação não 

apenas para ambientar um local ou fazer a associação do som a um objeto 

(som da locomotiva), mas também para indicar (pontuar) a transição de planos 

ou o acontecimento de um novo evento narrativo.  Mais uma vez destacamos 

sua ênfase aos sons não sincronizados que é o ponto central de seu 
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pensamento inovador em relação às concepções da época. Para ilustrarmos 

essa afirmação colocamos a seguir o comentário de Jonh Belton:  

O som alcança autenticidade apenas como consequência da 
submissão que lhe são impostas por outros sentidos. Primariamente 
pela visão. Essa é uma das convenções da edição de som. A fim de 
garantir ao público que os diálogos e os efeitos sonoros são 
genuínos, o editor deve, o quanto antes, estabelecer a sincronia entre 
imagem e som na cena. Uma vez feito, o montador tem a liberdade 
para fazer qualquer coisa com a imagem e o som, seguro que a 
audiência confia naquilo que ouve, uma vez que corresponde àquilo 
que vê. (BELTON, 1985, p. 64). 

Belton fez sua análise a partir dos primeiros trabalhos do cinema 

sonoro e constatou a necessidade do som estar ligado à sua fonte imagética 

para enfatizar a sensação de realismo ao espectador. É interessante ressaltar 

que ambos os textos fazem parte da importante publicação Film Sound: Theory 

and Practice organizado por Elisabeth Weisand e John Belton e deixa clara a 

relevância de Cavalcanti para a evolução das concepções e aplicações do som 

no cinema e o quanto suas ideias estavam a frente de seu tempo. 

A produção bibliográfica de Cavalcanti é pequena, mas decisiva para 

as pesquisas de som e música audiovisuais. O compositor brasileiro Livio 

Tragtenberg foi enfático em reconhecer a importância de Alberto Cavalcanti 

para o som de cinema ao sentenciar em seu livro "Música de Cena": "O 

capítulo "O som" é sem dúvida o melhor texto sobre o assunto em língua 

portuguesa" (TRAGTENBERG, 2008, p.13).  Cavalcanti também escreveu o 

prefácio do livro Sound and the Documentary Film a convite do engenheiro de 

som e autor Ken Cameron publicado em 1947.  Ao elaborar conceitos e tê-los 

aplicados em sua produção fílmica, o cineasta mostrou a importância não 

apenas do som, mas antecipou a figura do profissional especializado na 

concepção sonora do filme, o soundesigner. Seus procedimentos e 

planificações nos remetem as estratégias e conceitos que foram aprofundados 

anos mais tarde por Walter Murch e Michel Chion, no campo prático e teórico 

respectivamente. Sua produção literária sobre o assunto foi e permanece no 

centro das discussões do som de cinema, em que observamos sua marca 

autoral e autônoma. Disposto a correr riscos, seja ao assumir posições 

vanguardistas confrontando as regras pré-estabelecidas pela indústria 
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cinematográfica, seja construindo um modo particular em criar conceitos, em 

certos aspectos, imprecisos e genuínos. A coragem e genialidade de impor 

conceitos inovadores em sua prática cinematográfica estabeleceu de certo 

modo, uma interessante associação entre Cavalcanti e o filme-ensaio.  

3.3.1.2 Sinfonia da cidade e o pensamento sonoro de Walter Ruttmann 

O filme Berlim: Sinfonia da metrópole (Berlin, die Symphonie der 

Grosstadt, 1927) foi lançado pela Fox Europa Film e teve como produtor, 

diretor e montador Walter Ruttmann. O cineasta alemão nasceu na cidade de 

Frankfurt em 1887 e estudou arquitetura, pintura e música.  Além do cinema, 

trabalhou como designer gráfico e foi um dos expoentes do cinema 

experimental das décadas de 1920 e 1930. Trabalhou durante o período 

nazista como assistente de Leni Riefenstahl. Morreu em Berlim em 1941 

trabalhando como fotógrafo de guerra.  

Figura 21: Berlim: Sinfonia da metrópole (1927) Walter Ruttmann 

 
Fonte: 

https://img.fstatic.com/5xVVojJzP7INuVlYxqfpCqM8004
=/fit-

in/290x478/smart/https://cdn.fstatic.com/media/movies/
covers/2009/12/ca5226ac04bae436be3d789eb1b7c19a

.jpg 
 

Ruttmann participou intensamente da composição musical de Berlim: 

Sinfonia da metrópole, cuja tarefa fora designada a Edmund Meisel. A escolha 

demonstra a relevância dada à música na medida em que o compositor tinha 
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muita experiência e conhecimento na articulação entre música, imagem e 

dramaturgia, pois já havia trabalhado no cinema com Eisenstein na partitura de 

O Encouraçado Potenkim (1925) e no teatro para Bertolt Brecht. Meisel foi um 

importante membro do Instituto Alemão de Pesquisa Fílmica sendo precursor 

em experimentos que serviram de base para pesquisas relacionadas ao 

desenvolvimento do cinema sonoro. Na partitura original em versão reduzida, 

que se encontra no acervo do Deutsches Filminstitut é possível identificar 

inúmeros comentários de Edmund Meisel relacionando as passagens musicais 

com os acontecimentos cênicos, enfatizando a importante relação audiovisual 

do filme. 

Se por um lado ficamos com a sensação de incompletude ao 

assistirmos Berlim: Sinfonia da metrópole sem a trilha musical meticulosamente 

orquestrada às imagens, por outro ao depararmo-nos com a produção teórica 

de Walter Ruttmann estreitamos essa lacuna, pois seus escritos nos revelam 

suas concepções cinematográficas e podemos chegar à conclusão do quão 

importante e esclarecedor foi o seu pensamento e como suas ideias 

corroboraram e de certa maneira anteviram muito das discussões relevantes ao 

filme-ensaio. 

Igualmente esquecida é a produção teórica de Walter Ruttmann, que 
se mostra importante, no mínimo, por pensar a arte cinematográfica 
em meio à irrupção das vanguardas e dos domínios ficcional, 
documental e experimental do cinema. (CARRASCO; CHAVES, 
2012, p. 23). 

Escrito entre os anos de 1919 e 1920, Malerei mit Zeit (pintura com 

tempo) é um artigo em que Ruttmann analisou o descompasso entre a 

sociedade e a arte de seu tempo, afirmando que a produção artística perdera a 

capacidade de sensibilizar as pessoas, pois se apresenta de maneira estática 

(ele faz referência às artes plásticas) e não reflete as urgências e novidades de 

sua época. O cineasta batizou seu tempo de "Era da velocidade" onde as 

máquinas têm um papel decisivo na transformação da sociedade, pois 

contribuem para a proliferação e disseminação da produção e divulgação 

intelectual, seja pelos meios de transportes (trens) ou pelos meios de 

comunicação (telégrafos e prensas). Segundo Ruttmann, a nova arte deve 
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refletir e dialogar com o estado das coisas desse mundo dinâmico, em suas 

palavras: die Zeit sein (ser o momento), onde ao contrário de uma pintura, que 

busca "eternizar um instante", ela deverá, sobretudo, registrar a ideia de 

movimento e ritmo (como na música) dos acontecimentos visuais. Assim, a arte 

se colocaria entre a música e a pintura, como o próprio título de seu artigo 

propõe: pintura com tempo. Aproximando às ideias ensaísticas, Ruttmann 

elabora um conceito na qual elenca níveis da dimensão artística: 

"acomodação" e "associação", em que o primeiro faz referência à arte estática 

que era assimilada e acomodada pela população. O segundo, a associação 

estaria ligada à velocidade dos eventos contemporâneos. Para Ruttmann o 

relacionamento que o sujeito tem com o espírito de sua era deve atingir seus 

desejos mais particulares e promover o encontro entre a experimentação 

pessoal e a experiência estética e social. 

A vida já não se pauta em experiências e sim num desenrolar por 
inteiro de situações onde as pontualidades da vida se misturam numa 
curva: a relação efetiva da experimentação pessoal e da experiência 
estética, portanto, só vai ocorrer no limite da analogia, de uma 
analogia histórica em que o indivíduo se separa do mundo. 
(CARRASCO; CHAVES, 2012, p. 25). 

Longe de teorizar sobre o filme-ensaio, Ruttmann toca num ponto 

sensível ao pautar seus argumentos sobre a "nova arte" estabelecendo seus 

fundamentos no encontro entre a experimentação do indivíduo com as relações 

sociais e estéticas. Essa premissa é confirmada pelas palavras de Timothy 

Corrigan, que indica como fator decisivo ao "ensaístico" um tipo de encontro 

entre o eu e o domínio público, medindo os limites e possibilidades de cada um 

como atividade conceitual. (CORRIGAN, 2015, p. 51). Outros dois textos de 

Walter Ruttmann sintonizam suas opiniões em relação à arte contemporânea e 

indiretamente, ao filme-ensaio. No artigo Die "absolute" Mode publicado em 

1928 na revista alemã Illustrierter Film- Kurier, o cineasta define seu ponto de 

vista sobre a arte de fazer filmes e reivindica a necessidade de construir um 

cinema que não opere como uma simples abstração, mas que revele uma 

opinião, em que se busque o avanço para esclarecer as questões do mundo e 

sua natureza. Por fim, em seu texto Die Symphonie der Welt de 1930 publicado 

na revista Revue du Cinéma afirma da impossibilidade de um filme transmitir 
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uma verdade absoluta. Segundo Ruttmann é imprescindível que haja um ponto 

de vista e uma reflexão sobre os fatos. Dessa maneira toda película passa por 

uma espécie de filtro, que é o olhar do diretor e sua consciência tendo como 

produto final uma representação perceptiva do mundo. 

Berlim: Sinfonia da metrópole está inserida num contexto de rica 

produção artística e cinematográfica alemã. Em 1919 foi lançado O gabinete do 

doutor Caligari de Robert Wiene, considerado um marco no cinema 

expressionista alemão. Em paralelo aos expressionistas um significativo grupo 

de artistas e cineastas, incluindo Walter Ruttmann, Hans Richter, Oskar 

Fischinger e Viking Eggeling produziram filmes a partir de composições 

abstratas, figuras geométricas e variada gama de cores, criando um tipo de 

"música visual" (BORDWELL; THOMPSON, 1994, p. 192). A forte ligação de 

Ruttmann com a música e o cinema fica mais evidente em seu artigo publicado 

em 1929 para a revista alemã Illustrierter Film- Kurier chamado Sound Films. O 

texto foi escrito um ano após a famosa "Declaração sobre o futuro do cinema 

sonoro" de Eisenstein, Pudovkin e Alexandrov (1928) e congruente às ideias 

dos cineastas russos, aponta para um cinema sonoro onde as relações entre 

as imagens e os sons deveriam estabelecer um sentido de independência entre 

as partes, mas que resultasse numa obra coesa e única. 

Comentado anteriormente, Wochenende (1930) foi a experiência 

mais radical produzida por Walter Ruttmann no campo da música e som de 

cinema dialogando com as vertentes da vanguarda futurista, cujo resultado 

sonoro se aproxima das experiências da música concreta, além de antecipar a 

ideia proposta por Derek Jarman no filme-ensaio Blue (1993). 
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3.3.1.3. O Céu de Lisboa (Lisbon Story-1994): A sinfonia musical 
ensaística de Wim Wenders 

 

:  
Figura 22: Céu de Lisboa (1994) Wim Wenders 

 
Fonte:http://4.bp.blogspot.com/_pgZRe5pFczI/TSumZlhwYpI/AAAAAAAAAkk/fjiOUP88Noc/s16

00/ceu+lisboa+2.jpg 
 

 Convidado pelo prefeito de Lisboa para realizar um documentário 

sobre a cidade, Wim Wenders34 inspirou-se em personagens da cultura lisboeta 

e filmou o Céu de Lisboa (Lisbon Story-1994). A partir da grande somatória e 

combinação de elementos sonoros, imagéticos e literários, Wenders guiou-se 

pelos documentários das sinfonias urbanas idealizados por Vertov e Ruttmann 

e Cavalcanti e criou sua versão contemporânea. Expandiu a proposta inicial e 

incorporou reflexões acerca da história e do fazer cinema. Homenageou o 

centenário do cinema e reverenciou o cineasta italiano Federico Fellini, morto 

no ano anterior. Transformou o filme numa viagem ensaística.  

Por meio desse processo de estar em outro lugar, esse eu se torna 

um outro e diferente eu, e o ensaio de viagens, em particular, tem sido uma 

prática literária e cinematográfica notável, que descobriu significação ideológica 

e psicológica complexa por meio da viagem, da caminhada ou da exploração. 

(CORRIGAN, 2015, p.105). 

 De documentário à falsa ficção, ensaio, metalinguagem e filosofia 

do cinema Wim Wenders revela-nos Lisboa por meio dos sons. Seja pela 

                                            
34

 Ernst Wilhelm "Wim" Wenders é um profícuo cineasta contemporâneo que ficou conhecido na década 
de 70 ao participar do "Novo cinema alemão" ao lado de Rainer Werner Fassbinder e Werner Herzog.  
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elegância da música do Madredeus, na voz cristalina de Teresa Salgueiro, 

cantora do grupo, seja pelo depoimento do cineasta Manuel de Oliveira que 

devaneia sobre questões existenciais a respeito da vida, do cinema e da 

memória ou ainda pelas leituras dos poemas de Fernando Pessoa que 

percorrem todo o filme. Todas estas sonoridades serão somadas ao olhar 

estrangeiro e pelas gravações dos sons da cidade executadas pelo 

protagonista Phillip Winter (Rüdiger Vogler), personagem inspirado no 

engenheiro de som e soundesigner português Vasco Pimentel, que vai 

descobrindo e convidando-nos a contemplar a paisagem sonora e imagética da 

cidade. 

Nomeamos como falsa ficção aqueles filmes que, embora se 

apresentem como espetáculos encenados, flertam com a essência do cinema 

documental, ao investigar e / ou ressignificar o mundo com um instrumental 

calcado na experiência humana, incorporação de não atores (profissionais) ou 

atores sociais, que se prestam a resolver o próprio espaço simbólico, sujeitos a 

técnicas de atuação e recriação de papéis autorreferentes. (PIZZINI, 2015, p. 

140). 

Vasco Pimentel e Wim Wenders estavam trabalhando na cidade em 

outra ocasião, quando algo inesperado e poético aconteceu o que mais tarde 

foi aproveitado por Wim Wenders para compor O Céu de Lisboa. Trabalhando 

numa filmagem num terraço da Alfama, um antigo e conhecido bairro da capital 

portuguesa, Pimentel avistou um grupo de meninos brincando de forma bem 

ruidosa e foi em sua direção. Em seguida estendeu seu fone para que um dos 

meninos pudesse usá-lo e começou a mover seu microfone para captar sons 

que chegavam até aquele terraço com vista para o rio Tejo: o canto de um 

pássaro, os sinos da igreja, o vento entre as árvores, a sirene de um barco 

chegando ao porto. Um a um, os meninos foram silenciando como que 

hipnotizados, tinham se tornado cúmplices de um senhor que os havia feito 

ouvir um mundo que estava ali, mas que eles não percebiam35. Wim Wenders 

gostou muito da cena que presenciou e decidiu não apenas recriá-la alguns 

                                            
35

 Relatado na matéria "Ouvidor-geral sobre o português Vasco Pimentel no jornal O Estado de São Paulo 
em 21 de setembro de 2014 no caderno Aliás p.E10. 
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anos depois em seu filme, mas usar Pimentel como inspiração para seu 

protagonista.  

A complexa teia fílmica que Wenders elabora para revelar sua 

percepção sobre Lisboa parte de suas impressões pessoais e experiências 

vivenciadas na cidade estendendo para as referências artísticas, 

cinematográficas e literárias que culminam na elaboração de uma obra 

multifacetada com contornos ficcionais-metalinguísticos, traços ensaísticos, 

contemplações paisagísticas visuais e sonoras e discussões filosóficas acerca 

do cinema.     

 Phillip Winter é um soundesigner que recebe o convite de seu 

colega e cineasta Friedrich para viajar à Lisboa a fim de sonorizar seu filme. Ao 

chegar à capital portuguesa, após atravessar a Europa de norte a sul dirigindo 

seu carro, Phillip não encontra seu amigo. No endereço onde vivia Friedrich, o 

sonoplasta descobre fragmentos de imagens filmadas por Friedrich nas ruas de 

Lisboa.  

O “senhor Inverno”, como é chamado pelas crianças que o acolhem 

no casarão, decide explorar a cidade em busca dos sons que preencherão a 

película do cineasta. Dentro da casa descobre um livro de Fernando Pessoa e 

se apaixona pela voz de Teresa, cantora do grupo Madredeus, que ensaiam 

para uma turnê, além de trabalharem na música para o filme de Friedrich. 

Céu de Lisboa é uma obra de múltiplas vozes que extravasam do 

filme para os ouvidos dos expectadores convidando-os a experimentar e 

vivenciar sensações e percepções acerca da cidade. As vozes emanam das 

crianças que vão descobrindo sua cidade por meio dos sons apresentados por 

Phillip. A voz da cantora Teresa Salgueiro que (en)canta o criterioso 

engenheiro de som. As palavras ditas pelo cineasta Manoel de Oliveira nos 

remetem aos improvisos e reflexões Godardianas. É um belo momento no filme 

com forte apelo ensaístico. Vozes ecoam de todas as personagens reais e 

fictícias que povoam sonoramente o filme. Não apenas as vozes humanas, 

mas os sons das coisas que saltam aos nossos ouvidos com a clareza 

necessária para chamar a atenção e propiciar sua devida contemplação 

explicitada no poema de Fernando Pessoa lido em cena: "No magno dia até os 

sons são claros. Pelo repouso do amplo campo tardam. Múrmura, a brisa cala. 
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Quisera, como os sons, viver das coisas, mas não ser delas, consequência 

alada, em que o real vai longe". 

Esse "coral polifônico" age paradoxalmente de forma antagônica e 

complementar apontando para diferentes direções e profundidades, mas ao 

mesmo tempo, condensa uma textura única e concisa. Wenders proporciona 

ao filme interlocutores que o ajudam a construir a sua própria percepção 

histórica e contemporânea de Lisboa. É no conjunto de vozes que emanam do 

filme que resulta a voz de Wenders, a voz do ensaísta.    

Outros componentes sedimentam esta modalidade narrativa (falsa 

ficção): o desenho da paisagem sonora, a polifonia na construção do discurso, 

a eleição do sujeito na poesia e a urdidura na dramaturgia formal minando a 

psicologia romanesca. (PIZZINI, 2015, p. 142). 

Se podemos identificar elementos que consolidam a ideia da falsa 

ficção em Céu de Lisboa, percebemos o caráter ensaístico com a ênfase na 

subjetividade e liberdade de pensamento em Friedrich, personagem alter ego 

de Wim Wenders. O cineasta Friedrich dá voz aos interlocutores que o 

rodeiam. Incentiva as crianças a produzirem seus filmes emprestando câmeras. 

Convida o grupo Madredeus para fazer a música do filme. Convoca seu 

parceiro alemão para sonorizar suas imagens. Todos esses agentes falam por 

Friedrich durante grande parte do tempo remetendo a ideia de metalinguagem. 

Quando Friedrich/Wenders finalmente fala, sua voz filosofa a respeito das 

imagens cinematográficas. É uma reflexão retumbante sobre a história do 

cinema e a transformação das imagens em mercadoria banal.  

Se o Céu de Lisboa é concebido como uma falsa-ficção a condução 

musical extra-diegética é fundamental para realçar essa condição.  

Sobre a primeira parte do filme "Psicose" Alfred Hitchcock em 

entrevista a Francois Truffaut dirá que seu início é o que em Hollywood se 

chama de "arenque vermelho", ou seja, uma expressão na qual significa fazer 

um truque destinado a desviar a atenção do público (TRUFFAUT, 2004, p. 

274). Esse tipo de construção dramática cria a ilusão da importância de uma 

narrativa que será em algum momento interrompida ou desviada. 
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Você sabe que o público sempre procura prever e gosta de poder 
dizer: "Ah! Sei o que vai acontecer agora". Então, temos não só de 
levar isso em conta como temos de dirigir completamente os 
pensamentos do espectador. (TRUFFAUT, 2004, p. 275) 

Dessa maneira o espectador tenta resolver o enigma inicialmente 

proposto, enquanto na realidade é mantido longe o quanto possível do que de 

fato ou mais importante irá ocorrer no filme. 

Wenders usa do mesmo expediente que Hitchcock criando uma 

falsa atmosfera de tensão em relação ao desaparecimento de Friedrich. Para 

acentuar o caráter misterioso do filme e adiciona uma trilha musical inspirada 

nos suspenses de Bernard Herrmann36. 

A música extra-diegética composta por Jürgen Knieper aproxima-se 

a uma reinterpretação (remix) de Herrmann, no entanto quando confrontadas 

com as imagens do filme de Wenders adquire um tom exagerado que logo se 

transforma em anedótico, quase caricato, como podemos perceber na cena da 

barbearia: 

Phillip está sentado na poltrona de uma barbearia. Há um clima de 

suspense na cena provocado pela tensão de um acorde dominante que não se 

resolve. No instante que vai ser barbeado por uma navalha, sente desejo de 

espirrar. Imediatamente o barbeiro interrompe a ação. A trilha se desenvolve 

sincronicamente à cena criando um efeito conhecido por mickeymousing37. O 

caráter anedótico acentuado pela música é evidente o que faz a partir desse 

momento reinterpretarmos a trilha de outra forma: Será que estamos mesmo 

diante de um mistério? Será que de fato estamos assistindo a uma ficção? As 

próximas inserções ajudam a esclarecer esse enigma, pois ocorrerão cenas de 

diferentes gradações dramáticas. Uma simples leitura noturna de um livro de 

Pessoa, uma discussão banal com as crianças da casa e a perseguição ao 

menino misterioso recebe o mesmo tratamento musical provocando a ruptura 

da coerência narrativa entre o campo sonoro e o imagético. 

                                            
36 Nascido na cidade de Nova York no ano de 1911, Bernard Herrmann foi um dos maiores compositores 
para a música de cinema e trabalhou ao lado de Orson Welles, Alfred Hitchcock e Martin Scorsese. 

 
37

 Técnica de trilha musical utilizada principalmente nas animações em que a música acompanha 
sincronicamente todos os movimentos visuais da cena. 
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Ao contrário do desajuste musical de Jürgen Knieper em relação à 

narrativa fílmica, temos nas canções do grupo português a perfeita 

justaposição de música, texto, imagem e performance. Madredeus canta 

Lisboa. É a tradução musical da cidade, da geografia, de sua gente e sua 

cultura. Tal qual o som amplificado dos fones de ouvido de Phillip que realçam 

os sons diegéticos e acusmáticos dos lugares por onde aponta seu microfone, 

a música do grupo Madredeus extrapola os limites da tela e experimentamos a 

atmosfera da capital portuguesa, como se a música tivesse e acredito ter, a 

capacidade de nos fazer viajar no espaço-tempo. Assim quando apreciamos 

sua música podemos nos transportar para Lisboa e contemplar sua beleza. 

À medida que a obra ficcional vai se esvanecendo o caráter 

documental, metalinguístico e ensaístico ganha força por meio dos sons e 

imagens que vão revelando a arquitetura de Lisboa que se ergue em volta do 

rio Tejo. Vão se apresentando seus "reais atores." Os artistas protagonistas da 

construção cultural de Lisboa. A poesia de Fernando Pessoa, a música 

contemporânea do grupo Madredeus e a aparição do cineasta Manoel de 

Oliveira.  

No filme um cineasta alemão tenta filmar a partir de uma câmera 

antiga imagens de Lisboa. Na vã tentativa de realizar sua obra, ele busca 

alternativas. A primeira delas é chamar seu amigo sonoplasta e povoar de 

significados sonoros suas imagens. Na última ele constrói sua biblioteca de 

imagens não vistas produzidas de costas.  

A metalinguagem do cineasta Wim Wenders remete às discussões 

dos primórdios do cinema de Dziga Vertov à banalização das imagens 

instantâneas, descartáveis e comerciais, passando pela memória e 

arquivamento, a perda da inocência e maravilhamento do espectador frente à 

tela, além das questões levantadas sobre o som e a imagem.  

Manoel de Oliveira, ícone do cinema português, acrescenta ao filme 

questões existenciais sobre o universo, sobre Deus e sobre o artista e o fazer 

artístico. No desenvolvimento de seu pensamento ele questiona o conceito de 

real e ficção. A importância da memória e do cinema como registro 

comprobatório de um instante.    
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Considerando todas as análises acima, do ponto de vista do som 

Wenders amplifica a dimensão espacial deslocando o som da imagem 

provocando estranheza e constrói situações que enriquecem o conhecimento 

sensível do espectador perante a obra. Como exemplo temos a cena do 

encontro dos amigos onde podemos notar a falta de sincronia entre a imagem 

e o som correspondendo de maneira direta a divergência de interesses e ideias 

vividas entre os dois. São inúmeras as cenas em que os sons extrapolam o 

campo visual superdimensionando o espaço físico e geográfico aguçando a 

imaginação do público. Também acontecerá no âmbito das canções do 

Madredeus por diversas vezes, servindo de moldura para os enquadramentos 

da cidade. O discurso verbal é determinante para expressar o pensamento 

sobre o que é mostrado. A supremacia das imagens na cultura 

cinematográfica, que muitas vezes reduz a camada sonora à mera redundância 

das imagens, adquire em Céu de Lisboa novos contornos e potencialidades. 

Se a voz de Teresa Salgueiro representa a beleza dos sons que 

emolduram cartões postais de Lisboa, Wenders rompe as fronteiras do belo e 

nos apresenta a cidade deteriorada, bairros pobres e abandonados, ruídos 

indesejáveis. É a cidade com todas as imperfeições e sabores. Céu de Lisboa 

(Lisbon Story) poderia perfeitamente se chamar Os sons de Lisboa. 

Pudemos observar nesse capítulo a partir das análises dos filmes 

propostos, diversos encaminhamentos sonoros que distinguiram ou, no 

mínimo, acentuaram a condição ensaística dessas obras. No entanto, a 

singularidade em relação aos procedimentos utilizados pelos cineastas 

apresentados reforça a ideia da impossibilidade de se criar uma taxonomia 

sonora cinematográfica ensaística ou estabelecer padrões que se repetem nas 

obras de diferentes diretores e épocas distintas. Alicerçado nas diferentes 

relações estabelecidas com o campo imagético, desde as simples 

correspondências indiciais e sincrônicas até as complexas ressignificações que 

operam na junção cinema-pensamento e criam substanciais disjunções entre 

som e imagem.  Demonstramos que não são os elementos sonoros em si que 

possuem características sônicas intrínsecas ao filme-ensaio, mas sobretudo é 

no modo como se articulam esses elementos com o campo imagético que se 

materializa a condição ensaística nas obras analisadas. As estratégias 
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inventivas utilizadas pelos cineastas nas relações entre som e imagem, que se 

mostraram tão variadas nos exemplos comentados e que evidenciaram o 

caráter ensaístico, só aconteceram a partir da conjuminação dos elementos 

enunciativos que manifestaram características predominantemente 

pertencentes ao filme-ensaio, tais como a subjetividade, autorreflexividade, 

afirmações essas, que permitiram certa dose de indecisão e níveis de 

interpretação em sentidos múltiplos e outras tantas nuances combinatórias que 

simbioticamente contribuíram para a concretização do ensaísmo fílmico. 
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3.3.2 A música contemporânea e o filme-ensaio 

A predileção por obras de compositores que transitam pelas 

vanguardas estéticas e rompem com a tradição e influência dos compositores 

românticos nas trilhas musicais de cinema parece ser um importante divisor de 

águas nas concepções da música para o filme-ensaio. Definimos e situamos a 

música contemporânea, como as composições musicais de diversas 

tendências e estilos, produzidas no mundo ocidental no início do século XX e 

que de certa maneira, contribuíram para a expansão e ruptura do chamado 

sistema tonal.   

Para ilustrarmos essa vertente contemporânea musical no ensaio, 

apresentamos a seguir dois expoentes da música de vanguarda: Hanns Eisler 

e Arnold Schönberg. 

3.3.2.1. Hanns Eisler 

Figura 23: Noite e neblina (1955) Alain Resnais 

 
Fonte: https://img.fstatic.com/-ytaTAoEUA-0UttwD-40aebDX3g=/fit-

in/290x478/smart/https://cdn.fstatic.com/media/movies/covers/2016/08/2wwSRpxZ9hUgDEt152
a71lvfENs.jpg 

 

Noite e Neblina38 (1955) foi concebido a partir de uma encomenda 

do Comitê Histórico da Segunda Guerra Mundial ao cineasta Alain Resnais. 

Entretanto, o aceite e realização do projeto foram condicionados a participação 

do escritor francês Jean Cayrol, devido ao fato de ter sido um sobrevivente do 

holocausto.  Cayrol participou da resistência francesa durante a ocupação 

nazista na França e após ser capturado foi levado ao campo de concentração 

de Mauthausen. Sua experiência de terror foi retratada em seu livro "Poèmes 

                                            
38

Título original: Nuit et Brouillard (1955) do diretor Alain Rsnais. 
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de la nuit et brouillard" que serviu como referência ao nome da obra de 

Resnais.  

Para a concepção musical do filme, Resnais adotou a mesma linha 

conceitual, convidando o compositor judeu alemão Hanns Eisler, que fugira da 

perseguição nazista na Alemanha em 1933.  Embora Resnais pensasse ter 

recebido uma partitura original de Eisler, a trilha musical foi uma adaptação de 

da composição musical escrita em 1954 para uma peça encenada por Bertold 

Brecht e estreada em janeiro de 1955 por sua companhia de teatro, a Berliner 

Ensemble. Winterschlacht: Eine Deutsche Tragoedie39 foi uma remontagem da 

obra do político, poeta e romancista alemão Johannes Robert Becher, que 

começou a ser escrita em 1941, sendo que nessa época, o texto se chamava 

Schlacht um Moskau40. 

A Alemanha nazista invadiu a União Soviética em 22 de junho de 

1941, naquela que foi considerada a maior operação militar germânica da 

Segunda Guerra Mundial. Becher se exilou em Moscou em 1935 e permaneceu 

até o final do confronto mundial e, foi na perspectiva de exilado que 

testemunha o ataque de seu país nativo ao seu lugar de refúgio, que a peça foi 

concebida. 

Após a guerra, Becher retornou a recém dividida Alemanha Oriental, 

chegando a se tornar ministro da cultura. Nesse período criou em parceria com 

Hanns Eisler Auferstanden aus Ruinen41 o hino nacional da então constituída 

República Democrática Alemã.  

Na década de cinquenta, Becher retomou os escritos de Schlacht 

um Moskau modificando seu título para Winterschlacht: Eine Deutsche 

Tragoedie. Foi nesse período que Hanns Eisler criou a música para a peça de 

Becher, a suíte Winterschlacht. Trata-se de um conjunto de oito variações 

musicais a partir de um tema inicial, que serviu de base estrutural para a trilha 

de Noite e Nebilna. A composição que em grande parte de seu curso se 

apresenta de forma instrumental, reserva alguns momentos em que o texto 

dramatúrgico de Becher é recitado em sobreposição ao discurso musical.  

                                            
39

 Batalha de Inverno: Uma tragédia alemã. (Tradução nossa). 
40

 A batalha de Moscou. (Tradução nossa). 
41

 Reerguidos das Ruínas. (Tradução nossa). 
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Winterschlacht: Eine Deutsche Tragoedie narra a história de 

Hoerder, um jovem soldado alemão, que horrorizado pela experiência da 

guerra, torna-se um pacifista. Hoerder recusa a ordem direta de seu superior 

para executar dois soldados russos, e por tal insubordinação é sumariamente 

executado. A música de Eisler carrega em si a densidade dramática envolvida 

no texto de Becher e segundo Nora Alter, a música pretende evocar imagens 

da batalha e suas emoções conflitantes de luto e triunfo. (Alter, 2012, p.29) 

  Nora Alter, a respeito da força musical da composição de Eisler 

para Noite e Neblina disse: 

Esta sequência de abertura é o tema dominante de toda a 
composição. Num tempo em que "um dos princípios básicos da 
música de cinema era passar despercebida e não prejudicar o que 
está acontecendo na tela," faríamos bem em prestar atenção ao fato 
da composição de Eisler chamar tanta atenção a si mesma

42
. 

(ALTER, 2012, p.28-29). (Tradução nossa). 

Essa parece ser uma questão colocada por Alter, essencial nas 

diferenças das trilhas que ocorrem em uma significativa parcela da produção 

ensaística audiovisual, pois a música no filme-ensaio tende para inserções que 

contemplam a totalidade da composição. São muitos os exemplos de 

composições que transcorrem durante o filme de maneira integral e constroem 

um discurso paralelo e não sincrônico ao campo visual, de maneira que a obra 

ensaística abre a possibilidade de o espectador experimentar outro viés 

sensorial sobre o tema apresentado.  

O compositor Livio Tragtenberg sem falar especificamente do 

universo ensaístico diferencia duas maneiras de inserções musicais nos filmes, 

em que o primeiro modo está ligado a um conceito de "eficiência" na criação de 

um ambiente sonoro que responde de forma a emoldurar o mais efetivo 

possível as situações cênicas e imagéticas. Assim ele conclui dizendo que 

esse tipo de trilha musical tem a finalidade de tornar o fenômeno sonoro 

imperceptível, ou ainda, invisível ao espectador. No entanto, Tragtenberg 

ressalta que essa desejada "neutralidade" na maioria dos casos, é o resultado 

                                            
42

 This opening sequence is the dominant theme of the entire composition. At a time when “one of the 
basic tenets of film music was that it go undetected and not detract from what is taking place on the 
screen,” we would do well to pay heed to the fact that Eisler ’s composition calls so much attention to itself. 
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de um filtro estreito na incorporação da música na narrativa fílmica, que procura 

evitar a intervenção dispersiva e bloqueadora, onde a linguagem sonora possa 

apresentar-se como elemento autônomo e independente. (TRAGTENBERG, 

2008, p.13-14).  

A busca por uma neutralidade na intervenção do compositor está 
relacionada a um modo de criação e produção eletrônico-industrial, 
em que a trilha sonora é apenas mais uma engrenagem participante 
de um processo segmentado e hierarquizado. Esse modo de 
produção se encontra aplicado nos dias de hoje nas mais diferentes 
linguagens como o cinema, a televisão, o vídeo e as mídias 
eletrônicas diversas. Nesse ambiente de linha de montagem e de alta 
reprodutibilidade, dissolvem-se as individualidades. O discurso do 
meio exerce uma verdadeira ditadura de procedimentos e não raro de 
mensagens. (TRAGTENBERG, 2008, p.14).  

 No segundo modo apresentado por Tragtenberg, que acreditamos 

conforme os argumentos apresentados nesse trabalho estar mais próximo ao 

discurso de Eisler e, portanto, ao discurso cine-musical do filme-ensaio, o 

compositor brasileiro diz que a música nesse caso, deve estabelecer contrastes 

críticos ou ambivalências, e que busque propor um discurso próprio, paralelo e 

analítico.  

O discurso musical no filme-ensaio é construído a partir de 

linguagem mais provida de experimentação e liberdade. No entanto essa 

escolha estética não produz o distanciamento entre o sonoro e o imagético, 

mas apenas transformam seu vínculo, que ainda assim permanecem com 

profundas relações de sentido.  

Sobre a concepção da música no filme-ensaio, Nora Alter explica 

que: 

A música é uma das forças mais importantes e determinantes nesse 
tipo de filme. pois estrutura a montagem, dá forma ao significado, 
estabelece o tom e incentiva vôos de fantasia. Filme-ensaio, pela sua 
própria natureza, são assumidos para ser aterrado no "real". A música 
não-diegética, no entanto, contradiz a lógica deste gênero 
cinematográfico, pois não pertence à representação ostensivamente 
factual da diegese.  Daí a camada de música não-diegética no filme-
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ensaio produz uma tensão não só entre a tela e fora da tela, mas até 
entre o real e o imaginário. ALTER, 2012, p.25)

43
. (Tradução nossa). 

É interessante perceber nas palavras de Alter a possibilidade da 

trilha musical não diegética se distanciar do campo imagético e propor não 

apenas produção de significado, como suscitar relações entre o real, e o 

imaginário, pois a música, segundo a pesquisadora, "incentiva vôos de 

fantasia". Nesse sentido a música no filme-ensaio tende-se em se libertar do 

funcionalismo instrumental de construir relações sincrônicas com as imagens 

em prol da narrativa diegética, alçando objetivos autônomos, que em certos 

casos podem acontecer associações simbólicas, alegóricas e, ou análogas ao 

visual. 

Outro ponto a ser relevado é a o caráter contemporâneo e 

vanguardista na obra de Eisler tão caro ao filme-ensaio. Essa foi uma 

reivindicação apregoada por Alberto Cavalcanti para seus filmes, como vimos 

anteriormente e parece ser a tônica nesse domínio audiovisual. Assim, muitos 

dos filmes-ensaio propõem um discurso musical que apontam para outras 

possibilidades de concepção de enlaces, onde a sensação de sincronismo 

entre os campos visual e sonoro dão lugar a trilhas que caminham 

paralelamente e de maneira autônoma. A contribuição de Nora Alter mais uma 

vez se mostra pertinente e corrobora com as ideias desse trabalho em relação 

ao comportamento da trilha musical no filme-ensaio: 

A música nestes filmes-ensaio não apenas complementa o campo 
imagético; Ela produz uma trilha paralela, Liberando a imaginação 
das limitações do mundo visível. O som é apresentado como 
alternativa ao espetáculo visual. Considerando que a imagem 
cinematográfica transforma ideias em clichês visuais, O som 
desencadeia pensamentos, produzindo um mundo de fantasia em 
nossas mentes. (ALTER, 2012, p.36)

44
. (Tradução nossa). 

                                            
43

 Music is one of the most important and determining forces in this type of film, for it structures the montage, 
shapes meaning, estab- lishes tone, and encourages flights of fantasy. Non-fiction essay films, by their very 
nature, are assumed to be grounded in the “real.” Non-diegetic music, however, contradicts the logic of this 
filmic genre, for it does not belong to the ostensibly factual representation of the diegesis. Hence the non-
diegetic music layer in non-fiction essay films produces a tension not only between the on-screen and the 
off-screen, but also between the real and the imaginary. 
44

 Music in these essay films does not just complement the image track; it produces a parallel track, 

thereby freeing the imagination from the constraints of the visible world. Sound is presented as an 
alternative to visual spectacle. Whereas the cinematic image transforms ideas into visual clichés, sound 

unleashes thought, producing a world  of fantasy in our minds. 
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Observando a trilha de Hanns Eisler e sua aderência ao viés 

ensaístico em relação tanto ao conteúdo estético contemporâneo da 

composição quanto a forma em que a música foi inserida na película, ou seja, 

transcorrendo de modo integral e paralela ao campo imagético, outros dois 

aspectos merecem ser aprofundados a fim de demonstramos outras 

características pertencente ao filme-ensaio.  A ideia inicial de Alain Resnais 

convidar Hanns Eisler para a composição da trilha fílmica contribuiu para a 

expansão dos nexos entre os acontecimentos históricos pertencentes a um 

domínio público com as questões de ordem privada, pois o assunto do filme 

estava diretamente ligado à delicada e dramática situação vivida por Eisler. É 

natural supor que a partir disso, o resultado de sua composição seja 

influenciado pelas vivências e autorreflexões do compositor sobre os fatos. 

A segunda questão a ser apresentada é a ideia inerente ao filme-

ensaio de apropriação e ressignificação, que foi aplicada a obra, pois a 

composição de Eisler foi reutilizada para Noite e Neblina a partir de sua suíte 

composta para Winterschlacht: Eine Deutsche Tragoedie. Nesse sentido, a 

composição de Hanns Eisler tem certo grau de associação com a ideia de 

foundfootage. De fato, anos mais tarde sua obra serviu de trilha musical para o 

filme coletivo Longe do Vietnã de 1967, produzido por Chris Marker e dirigido 

pelos cineastas Alain Resnais, William Kliein, Joris Ivens, Agnès Varda, Claude 

Lelouch e Jean-Luc Godard. O filme tem profunda ligação com os 

procedimentos ensaísticos, sobretudo na utilização de material alheio tanto no 

campo imagético, quanto no sonoro. A música de Eisler faz a ligação entre 

duas catástrofes de nossa História, o Holocausto e a Guerra do Vietnã. Paul 

Arthur observou que foi apenas "depois do Holocausto - a prova de fogo para o 

papel do testemunho individual no trauma coletivo - que os filmes-ensaio 

adquiriram um contorno estético e um propósito moral distintos" (CORRIGAN, 

2015, p.66). A mesma ligação ocorre na obra de Jean-Marie Straub “Einleitung 

zu Arnold Schönbergs Begleitmusik zu einer Lichtspielscene”, além de outros 

pontos de contato que estreitam as relações ensaísticas dessas obras. 

 

 

 



123 
 

 

3.3.2.2. Arnold Schönberg 

Figura 24: Einleitung zu Arnold Schönbergs Begleitmusik zu einer Lichtspielscene”. (1972) 
Jean-Marie Straub 

  
Fonte: http://e.snmc.io/lk/f/l/8752b78a87fcca3b780c97826114a3ce/4220430.jpg 

 

Em 1929 Arnold Schönberg recebeu da editora Heinrichshofen 

encomenda para escrever uma composição orquestral destinada à trilha 

musical de um filme. No entanto não havia filme algum, apenas algumas 

palavras-chave que serviram de referência e guia ao compositor: Drohend 

Gefahr, Angst, Katastrophe45. O resultado da obra pode ser classificado na 

esfera da música programática, ou seja, aquela que associa o discurso musical 

a algum evento exterior e extra musical, como por exemplo, uma história, um 

romance, um quadro pictórico, um poema, entre tantas outras possibilidades e 

que se antagoniza com a chamada música pura, que pode ser entendida como 

aquela em que os procedimentos composicionais são empregados dentro de 

uma lógica estritamente musical. 

Se por um lado Schönberg realizou uma música cuja função seria de 

mero acompanhamento para um filme, por outro sua composição extrapolou a 

finalidade cine-musical para tornar-se uma obra de arte cuja força expressiva 

assumiu a condição de representação do horror suscitando análises e 

discussões no campo ético-político.  

Para a concepção da obra Begleitmusik, Arnold Schönberg utilizou a 

técnica dodecafônica, desenvolvida pelo próprio músico, e se inspirou na 

estética dos acompanhamentos musicais da primeira fase do cinema mudo, 

anterior a 1915. Nesse período a música não era considerada parte do filme e 

era produzida de maneira independente. A escolha e execução das peças 

                                            
45

 Perigo ameaçador, medo e catástrofe (tradução nossa) 
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musicais não tinham qualquer interferência de seus realizadores, tantos os 

produtores como os diretores, ficando assim sob a responsabilidade dos donos 

dos estabelecimentos em que eram projetados os filmes. Schönberg concebeu 

a obra para uma pequena orquestra com percussão ampliada, vislumbrando e 

possibilitando sua execução nas salas de cinema. (FEISST, 1999, p. 99). 

A aproximação estética em relação à condução do 

acompanhamento musical na era do cinema mudo em que Schönberg se 

influenciou para conceber sua obra, assemelha-se com muitas das inserções 

musicais ocorridas nos filmes-ensaio, na medida que a trilha musical transcorre 

de forma paralela ao discurso fílmico, de maneira autônoma e integral. Não há 

nesses casos a intencional interferência sincrônica da música incidindo nas 

cenas, cuja finalidade é, geralmente, pontuar as ações fílmicas exacerbando 

assim o caráter dramático e emocional de uma sequência, mesmo que em 

alguns momentos a sensação de sincronia entre as partes possa casualmente 

acontecer. Nesse sentido, a observação feita por Deleuze em relação à música 

de cinema vai ao encontro do modo que muitos cine-ensaístas procuram 

trabalhar a trilha musical em suas obras: 

A música de cinema deve ser abstrata e autônoma, um verdadeiro 
"corpo estranho" na imagem visual, um pouco como um cisco no olho, 
e deve acompanhar "algo que está no filme sem ser mostrado nem 
sugerido". Há, sim, uma relação, mas não é uma correspondência 
externa nem mesmo interna que nos manteria no plano da imitação- é 
uma reação do corpo estranho musical com as imagens visuais 
totalmente diferentes, ou antes uma interação independente de 
qualquer estrutura comum. (DELEUZE, 2005, p.284). 

Para a primeira audição da obra foi proposto a Schönberg a projeção 

simultânea de um filme que seria produzido especialmente para o evento. 

Apesar de não ter sido contra a sugestão, o projeto não foi executado. Mais 

tarde, o compositor expressou em entrevista que sua partitura seria melhor 

aproveitada em filmes futuros que tivessem uma orientação artística.  

Passados mais de quarenta anos, o diretor Jean-Marie Straub 

concebeu e dirigiu “Einleitung zu Arnold Schönbergs Begleitmusik zu einer 
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Lichtspielscene”. (1972)46 a partir da composição de Schönberg. Straub 

preencheu o universo sonoro do filme com narrações de dados biográficos do 

compositor austríaco, fragmentos de cartas enviadas ao pintor Wassily 

Kandinsky, além de um discurso escrito pelo dramaturgo Bertolt Brecht ao 

Congresso Internacional dos intelectuais contra o fascismo no ano de 1935. 

O filme se inicia com a imagem em primeiro plano de uma fonte 

romana em forma de um rosto de mulher. Essa mesma imagem aparece na 

cena final de Geschichtsunterricht (Lições de História, de 1972), direção de 

Straub e Huillet, que foi baseado em um romance inacabado “Os Negócios do 

Senhor Júlio César”, escrito por Bertolt Brecht.  

Na sequência aparece Straub narrando uma carta que Schönberg 

escreveu ao seu discípulo e amigo Anton Webern. Nela, ressaltava a 

necessidade em instruir detalhadamente as ações da direção cênica em todas 

as suas obras dramáticas, a fim de evitar intervenções e interpretações 

equivocadas dos responsáveis pelas produções teatrais, pois em seu 

julgamento os consideravam carentes de consciência e cultura.  

Dessa maneira, Straub pontuou que Begleitmusik carecia dessas 

indicações textuais exceto pela legenda “Drohend Gefahr, Angst, Katastrophe” 

e, portanto, o filme seria irrepresentável, restando a opção de construir uma 

cena cinematográfica em que apenas a audição da música de 

acompanhamento seria ouvida.  Após leitura desse trecho da carta endereçada 

a Webern, o diretor francês apresenta uma sucinta biografia do compositor, 

enquanto no campo imagético são mostradas fotografias e pinturas de 

Schönberg. No final dessa sequência, Straub menciona a proposta feita pelo 

pintor e amigo Wassily Kandinsky a Arnold Schönberg em participar da escola 

de vanguarda Bauhaus, em Weimar. 

Nesse momento o filme é cortado e se inicia outro bloco, onde 

aparece Peter Straschek - amigo de Straub- dentro de um estúdio de som 

retomando as leituras das cartas de Schönberg escritas para Kandinsky. O 

compositor recusou o convite do pintor para lecionar na Bauhaus, pois fora 

vítima de atitudes antissemitas. Daí em diante o tom das palavras proferidas 

                                            
46

 Introdução ao acompanhamento musical de Arnold Schönberg a uma sequência cinematográfica. 
(Tradução nossa). 

http://revistacinetica.com.br/home/licoes-de-historia-geschichtsunterricht-de-jean-marie-straub-danielle-huillet-alemanhaitalia-1972/
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por Schönberg vão ganhando indignação e perplexidade a respeito de toda 

barbárie que ainda estaria por vir contra seu povo. Na carta, Schönberg se 

pergunta como Kandinsky pode apoiar uma política que exclui os judeus e que 

levaria as “noites de São Bartolomeu”47. Nesse momento de tensão e 

indignação a música se inicia e será reproduzida na íntegra sem qualquer 

interrupção até o final do filme. Simultâneos à trilha musical são lidos textos de 

Schönberg e Brecht. 

Na última parte do filme de Jean-Marie Straub, no campo sonoro 

silenciam-se as vozes, ficando apenas o ressoar dos instantes finais da obra de 

Arnold Schönberg. São mostrados fotos dos mortos em caixões abertos, 

fuzilados na comuna de Paris em 1871. Em seguida aparecem filmagens de 

arquivos da guerra do Vietnã, em que foram captadas imagens dos aviões B-

52, desde o carregamento dos explosivos, passando por sua decolagem até o 

momento em que são mostradas imagens de alvos vietnamitas sendo 

bombardeados. Por fim, são apresentados recortes de uma matéria de jornal 

em que é informada a notícia da absolvição por falta de provas do julgamento 

dos arquitetos responsáveis pela construção do campo de concentração de 

Auschwitz.   

Ao dizer que seria impossível conceber imagens para a música de 

Schönberg pela falta de instruções do compositor, sendo portanto, 

irrepresentável. Straub realçou o poder autônomo que a música pode conter 

em seu discurso sonoro, além da força expressiva carregada de possibilidades 

em gerar sentido ao espectador.  

 

  

                                            
47

 O massacre da noite de São Bartolomeu ou a noite de São Bartolomeu foi um episódio de repressão ao 
protestantismo, engendrado pelos reis franceses católicos. Esses assassinatos aconteceram em 23 e 24 
de agosto de 1572, em Paris, no dia de São Bartolomeu. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Protestantismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_reis_de_Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Bartolomeu
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4. Considerações finais 

Chegando ao final, passamos a retomar problemas e objetivos com 

o propósito de estruturar as conclusões alcançadas pela pesquisa e delinear 

avanços que os resultados nos ofereceram na produção do conhecimento 

acerca do tema proposto. 

Após realizar a imersão na produção audiovisual ensaística, por 

meio de análises e apreciações de algumas obras, acreditamos poder ter 

contribuído para a ampliação e aprofundamento das discussões sobre o filme-

ensaio, sobretudo nas questões sonoras e suas relações com os aspectos 

visuais. No entanto, é importante reconhecer que o assunto de nenhuma 

maneira se esgotou ou se finalizou a partir dessa pesquisa, pois as conclusões 

apontam para respostas provisórias, mas não seria a provisoriedade uma 

característica do conhecimento? Esse contexto provisório se exacerba ainda 

mais, quando nos deparamos com um assunto tão volátil, fugidio quanto à sua 

compreensão intelectual, como é o filme-ensaio. 

É nesse cenário, portanto, que contextualizamos o filme-ensaio, 

como um quarto domínio do cinema, um espaço inventado, sobretudo, para as 

discussões contemporâneas marcadas por uma forma de maturidade de 

expressão cinematográfica, cujo posicionamento crítico em relação às 

questões existenciais e concretas no mundo é expresso nas imagens e nos 

sons.  

Dentre os elementos sonoros constitutivos nos filmes-ensaio, objeto 

central desse estudo, é natural pensar que o modo mais efetivo de manifestar o 

pensamento seja por meio da fala e nesse aspecto o trabalho destacou a 

relevância da voz over como fundamental à construção do discurso ensaístico. 

Na busca arqueológica do cinema e sua ligação com os atos de pensamentos 

na esfera audiovisual, reconhecemos no artigo publicado em 1948, Nascimento 

de uma nova vanguarda: a câmera caneta de Alexandre Astruc um importante 

elo na formação do filme-ensaio a partir da aproximação com as vanguardas 

artísticas, literatura contemporânea e ensaística e a filosofia, pois as ideias de 

Astruc abriram possibilidades audiovisuais nas relações entre a filosofia e o 

cinema.  Outra proposição que tomou o filme-ensaio como objeto central de 

sua análise foi o texto escrito por André Bazin sobre o filme de Chris Marker 
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Carta da Sibéria ressaltando a dialética presente entre imagem e palavra. O 

contato com a produção ensaística cinematográfica ao longo da história 

percebemos a proeminência das palavras produzidas a partir de um discurso 

propriamente dito, ou seja, o filme-ensaio tende a ser concebido na análise 

crítica e distanciada de uma voz que diz algo a respeito do material visual 

apresentado, sendo capaz de produzir sentido e gerar conhecimento. Nesse 

sentido, Pudemos constatar a voz ensaística de Agnès Varda em Salut les 

cubains. A cineasta manifestou todo engajamento político, afetividade e bom 

humor por meio de seus comentários a respeito do povo cubano. Varda 

distanciou-se do discurso de uma voz desencarnada, objetiva, masculina, 

utilizada nos documentários da época para produzir um discurso repleto de 

impressões pessoais, subjetivadade e autorreflexividade, renovando as 

relações entre o campo imagético e o sonoro.  

De maneira distinta do modo narrativo de Varda, apresentamos Ilha 

das flores, de Jorge Furtado. Mimetizando-se em um documentário científico, 

em que a narração do texto é apresentada com pretensa neutralidade e 

isenção discursiva, temos uma fala repleta de ironia quando confrontada com a 

camada imagética.  

Na obra “Lettre à Freddy Buache: À propôs d’un court-métrage sur la 

ville de Lausanne", Godard realizou uma densa reflexão filosófica sobre o 

cinema, a partir da montagem visual e narração em voz over. O campo 

imagético serve de fundo à voz reflexiva de Godard, enquanto ele se questiona 

sobre o futuro do cinema. Em tom sussurrado, hesitante, igual a quem constrói 

um pensamento simultâneo às imagens que vão sendo exibidas. Arlindo 

Machado foi preciso em dizer a respeito de Godard: 

Não é a voz de um narrador convencional, como aquela que se ouve 
em alguns documentários tradicionais: é uma voz sussurada, em tom 
baixíssimo, como que falando para dentro, uma imagem sonora 
admirável da linguagem interior: o pensamento. (MACHADO, 2003, 
p.72.). 

Como podemos observar, a voz ensaística pode se revelar de 

diversas maneiras, mas sempre acontece em sua relação com o campo visual, 

seja por meio de comentários específicos e intrínsecos às imagens, ou então, 
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como suporte e pano de fundo para abordagens filosóficas e pensamentos que 

transcendem o que vemos na tela. 

O segundo viés sonoro na formação do discurso do filme-ensaio 

apresentado e discutido nesse trabalho, veio pela manipulação de arquivos 

alheios. O cinema de apropriação tem direta ligação com o filme-ensaio e 

nesse sentido, a produção de um discurso carregado de sons ressignificados a 

partir de outros fragmentos fílmicos e arquivos sonoros se mostrou uma 

particularidade significativa na concepção ensaística. 

 Dessa forma, realçamos as inserções sonoras advindas de arquivos 

alhures na construção da narrativa fílmica. Essa categoria ainda não foi 

contemplada nas análises e trabalhos dos teóricos do som e música de cinema 

e se diferencia substancialmente das concepções de extracampo, zonas 

acusmáticas e extra diegético propostas por Deleuze, Chion e Gorbman 

respectivamente. A inclusão desse objeto sonoro é fundamental para o 

enriquecimento das análises e discussões acerca dos estudos do filme-ensaio 

no âmbito sonoro. Assim, buscamos sedimentar esse novo conceito por meio 

de analises que pudessem comprovar a especificidade e importância desse 

tipo de arquivo audiovisual.  

Para demonstrar essa ideia, destacamos a cinematografia de 

Álvarez Santiago e o uso pleno de arquivos imagéticos e sonoros advindos de 

outras fontes para conceber suas obras audiovisuais. Em LBJ, o cineasta 

cubano elabora uma narrativa em que se articulam no campo sônico, discursos 

políticos, trechos de diálogos de filmes, música original, música clássica, 

música pop, canções de protesto, música tradicional cubana, repetindo em 

nível sonoro o aspecto de colagem do campo imagético. 

Derivada da prática de found footage em que se privilegia o aspecto 

visual, tão cara ao filme-ensaio, esta vertente sonora nos levou a proposição de 

uma nova nomenclatura para esse tipo de inserção, os sons found footage ou 

sons advindos de arquivos alheios, possibilitando análises mais abrangentes.  

Por fim, o último elemento sônico discutido nesse trabalho, foi a 

música. Acreditamos ter demonstrado a capacidade da trilha musical em criar 

uma narrativa paralela nas obras fílmicas, extrapolando as limitações do campo 
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imagético e possibilitando o desencadeamento de sensações psicológicas. 

Esse fato corrobora com a ideia de Nora Alter ao dizer que a música tem a 

propriedade de desencadear pensamentos fantásticos em nossas mentes 

apresentando uma alternativa cognitiva ao espetáculo visual. (ALTER, 2012, p 

36).   

A maneira distinta com que a música é tratada nos filmes-ensaio 

determina uma quebra de paradigma, cuja relação entre o campo visual e 

musical, passa de uma proposta meramente ferramental, no sentido de a trilha 

musical interferir diretamente na cena, trabalhando fragmentos musicais em 

perfeita sincronia quadro a quadro com as imagens e as ações dramáticas, 

para uma concepção em que a música assume um caráter autônomo, 

produzindo um discurso próprio, paralelo e analítico.  

No filme Decasia, the state of decay do cineasta Bill Morrison e 

composição de Michael Gordon observamos o desenvolvimento temporal 

assíncrono da música em relação ao campo imagético no decorrer do filme. No 

entanto, é interessante observar a tentativa do compositor em buscar conexões 

sonoras análogas ao desenvolvimento narrativo visual. Nesse caso, Gordon 

concebeu uma música com bases sólidas no sistema diatônico tonal, porém 

desafinou alguns instrumentos pertencentes ao mesmo naipe, provocando a 

sensação perceptiva no espectador de “desmoronamento” da tonalidade. Esse 

tipo de situação em os compositores buscam uma espécie de correlação 

análoga às imagens por meio de associações e pensamentos extra-musicais, 

parece ser um procedimento recorrente ao universo do filme-ensaio, pois pôde 

ser observado nesse trabalho, em quase todos os exemplos analisados. 

Outro ponto fundamental nas inserções musicais ocorridas em uma 

parcela substancial dos filmes-ensaio é a tendência por parte do cine-ensaístas 

apresentar composições e compositores comprometidos com um discurso 

musical contemporâneo. Ao apreciar os filmes-ensaio que utilizam a música 

como instrumento narrativo e discursivo para gerar sentido nas obras, 

percebemos a intenção do uso de composições que rompem com a tradição da 

música do cinema industrial, que nessa conclusão final, brevemente 

caracterizamos pelos aspectos formais (ocorrência de inserções musicais 

fragmentadas) e de conteúdo (composições inspiradas e influenciadas pelo 
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período romântico da música clássica ocidental).  Nesse aspecto, é explícita a 

predileção dos cineastas Jean-Marie Straub, Alain Resnais, Wim Wenders, 

Alexander Kluge, Jean-Luc Godard, entre tantos outros analisados e 

comentados nesse trabalho, pelas inserções de música contemporânea nas 

trilhas dos filmes-ensaio.  

Este trabalho contempla as indagações que surgiram a partir da 

busca em se compreender a participação do campo sonoro na formação do 

filme-ensaio. Nesse sentido, as perguntas norteadorsa que permearam as 

investigações, análises e construções teóricas acerca desse estudo, foram: Há 

uma particularidade, uma nuance sonora que pode ser verificada nos filmes-

ensaio? Em caso afirmativo, essa particularidade se manifesta exclusivamente 

nos filmes-ensaio? 

Podemos verificar eventos sonoros nos filmes-ensaio que 

aparentemente revelam particularidades pertencentes a esse universo 

audiovisual, como por exemplo, os sons found footage, o uso de uma voz over, 

corporificada, na qual se encontram o discurso público e o privado, capaz de 

argumentar sem autoritarismo, repleta de subjetividade e autorreflexividade, 

além das composições musicais que constroem uma trilha ininterrupta, que 

pode estabelecer contrastes críticos ou ambivalências, tendo a eficácia de 

propor um discurso próprio e paralelo e analítico às imagens. Se por um lado 

estes aspectos estão intrinsecamente ligados às práticas audiovisuais 

ensaísticas, por outro, sua condição de singularidade sonora ocorre, de fato, 

nas relações construídas com o campo visual. Assim, podemos concluir que é 

na simbiose entre os campos imagéticos e sônicos que as particularidades 

sonoras do filme ensaio se evidenciam. 
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6. Anexos 

 Der Weg der Termiten: Beispiele eines Essayistischen Kinos 1909–2004 
Jean-Pierre Gorin 

 

A corner in wheat (1909), Estados Unidos, D.W.Griffith 

Chelovek s kinoapparatom (1929), União Soviética, Dziga Vertov 

Entuziazm /Simfoniya Donbassa (1931), União Soviética, Dziga Vertov 

Las Hurdes/ Terre sans pain (1932), Espanha, Luis Buñuel 

Tri pesni o Lenine (1934), União Soviética, Dziga Vertov 

A Diary for Timothy (1944/45), Grã-Bretanha, Humphrey Jennings 

Strange Victory (1948), Estados Unidos, Leo Hurwitz 

La Vie commence demain (1949), França, Nicole Védrès 

Nuit et brouillard (1955), França, Alain Resnais 

Sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de 

temps (1955), França, Guy Debord 

Tire dié (1960), Argentina, Fernando Birri 

Chrnique d’um été (1961), França, Jean Rouch, Edgar Morin  

... à Valparaíso (1963), Chile, Joris Ivens 

Khaneh siah ast (das Haus ist Schwarz) (1963), Irã, Forugh Farrokhzad 

La Fórmula secreta (1965), México, Rubén Gámez 

Le Mystère Koumiko (1965), França, Chris Marker 

Von Griechenland (1965), Alemanha, Peter Nestler 

Ningen jôhatsu (A Man Vanishes) (1967), Japão, Imamura Shôhei 

L.B.J. (1968), Cuba, Santiago Álvarez  

Uppför Donau (1969), Suécia, Peter Nestler 

Appunti per un'Orestiade Africana (1970), Itália, Pier Paolo Pasolini 
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Tôkiô sensô sengo hiwa (The man who left his will on film) (1970), Japão, 

Ôshima Nagisa 

Chircales (1972), Colômbia, Marta Rodríguez, Jorge Silva 

Einleitung zu Arnold Schönbergs Begleitmusik zu einer Lichtspielscene (1972), 

Alemanha, Jean-Marie Straub 

Fos-sur-Mer (1972), Suécia, Peter Nestler 

Letter to Jane: An investigation about a still (1972), França, Jean-Luc Godard, 

Jean-Pierre Gorin 

Het witte kasteel (1973), Holanda, Johan van der Keuken 

F for fake (1974), Estados Unidos, Orson Welles 

Film about a woman who... (1974), Estados Unidos, Yvonne Rainer 

Je, tu, ille, elle (1974), França/Bélgica, Chantal Akerman 

Quneytra 74 (1974), Síria, Mohamad Malas 

Wainting for Fidel (1974), Canadá, Michael Rubbo 

Numéro deux (1975), França, Jean-Luc Godard 

Le Fond de l’air est rouge (1977), França, Chris Marker 

Mababangong Bangungot (The perfumed nightmare) (1977), Filipinas, Kidlat 

Tahimik 

Genèse d’un repas (1978), França, Luc Moullet 

In girum imus nocte et consumimur igni (We spin around the night consumed by 

the fire) (1978), França, Guy Debord 

L’Hypothèse du tableau vole (1979), França, Raúl Ruiz 

Les Mains négatives (1979), França, Marguerite Duras 

Poto and Cabengo (1979), Estados Unidos/Alemanha, Jean-Pierre Gorin 

A idade da terra (1980), Brasil, Glauber Rocha 

An Acquired Taste (1981), Estados Unidos, Ralph Arlyck 

Trop tôt, trop tard (1981), França/Egito, Jean-Marie Straub, Danièle Huillet 
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La guerre d’un seul homme (1982), França/Alemanha, Edgardo Cozarinsky 

Die Macht der Gefühle (1983), Alemanha, Alexander Kluge 

Sans soleil (1983), França, Chris Marker 

Les Années déclics (1984), França, Raymond Depardon, Roger Ikhlef 

Handsworth songs (1986), Grã-Bretanha, John Akomfrah 

Routine pleasures (1986), Alemanha/França/Grã-Bretanha/Estados Unidos, 

Jean-Pierre Gorin 

Thames film (1986), Grã-Bretanha, William Raban 

Puissance de la parole (1988), França, Jean-Luc Godard 

Current events (1989), Estados Unidos, Ralph Arlyck 

Ilha das flores (1989), Brasil, Jorge Furtado 

Route one/USA (1989), França/Grã-Bretanha/Itália, Robert Kramer 

Caro diario (1993), Itália, Nanni Moretti 

The passerby (1995), Canadá, Donald Mc Williams 

Robinson in space (1997), Grã-Bretanha, Patrick Keiller 

Chef! (1999), França, Jean-Marie Teno 

De l’origine du XXIe siècle (2000), França, Jean-Luc Godard 

Dogfar nai mae marn (Mysterious object at noon) (2000), Tailândia, 

Apichatpong Weerasethakul 

Liberté et patrie (2002), França, Jean-Luc Godard, Anne-Marie Miéville 

Los Angeles Plays itself (2003), Estados Unidos, Thom Andersen 

Moments choisis des Histoire(s) du cinema (2004), França, Jean-Luc Godard 
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