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Resumo/
Abstract

O objetivo da presente tese é investigar as trans-
missões ao vivo de concertos sinfônicos à luz de sua 
história, gramática e estética. O método de pesquisa 
organiza-se em três eixos distintos e consequentes: 
levantamento bibliográfico e estudo histórico das 
transmissões desde suas origens até os dias de hoje; 
o estudo de caso de um desses trabalhos, em seus 
aspectos qualitativos e quantitativos; uma propos-
ta alternativa para a aplicação de um roteiro de 
montagem de um evento do gênero a partir dos 
parâmetros presentes na análise do estudo de caso. 
Por resultado, a tese atualiza o aparato teórico de 
referência sobre o assunto, inaugura os estudos do 
campo em língua portuguesa e analisa criticamente 
a metodologia de transmissão do Digital Concert 
Hall da Filarmônica de Berlim, avaliando sua efeti-
vidade estética, além da viabilidade experimental e 
técnica de algumas alternativas a ela.

Palavras-chave: Música Clássica; Transmissão 
Audiovisual; Artes Digitais; Performance Digital.

The aim of this thesis is to investigate the live tele-
casting of symphonic concerts in its history, gram-
mar and aesthetics. The methodology is organized 
in three distinct and consequent axes: bibliographi-
cal survey and historical study of the broadcastings 
from its origins to the present day; a case study of 
one of these performances, in its qualitative and 
quantitative aspects; an alternative proposal for the 
audiovisual solutions to an event of this kind, based 
on the technical parameters in the former case 
study analysis. As a result, the thesis updates the 
theoretical apparatus of reference on the subject; 
inaugurates the studies of the field in Portuguese 
language; critically analyzes the methodology of 
Berlin Philharmonic's Digital Concert Hall app, 
evaluating its aesthetic effectiveness, as well as 
the experimental and technical feasibility of some 
alternatives to it.

Keywords: Classical Music; Audiovisual 
Broadcasting; Digital Arts; Digital Performance.



In a culture like ours, long accustomed to splitting 
and dividing all things as a means of control, it is 
sometimes a bit of a shock to be reminded that, in 
operational and practical fact, the medium is the 
message. This is merely to say that the personal 
and social consequences of any medium — that is, 
of any extension of ourselves — result from the 
new scale that is introduced into our affairs by each 
extension of ourselves, or by any new technology 
(Marshall McLuhan).
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Apresentação

Desde 2003, trabalho junto à Orquestra Sinfôni-
ca do Estado de São Paulo, antes como assistente 
musical da direção artística e, há onze anos, como 
professor do programa "Falando de Música" – um 
dos projetos de mediação presencial dos concertos 
sinfônicos da orquestra para o público de ouvintes. 
Primeiro por curiosidade, depois por atuação ob-
jetiva, comecei, em 2006, a trabalhar como "leitor 
de partituras" para as produções realizadas pela TV 
Cultura de alguns eventos da orquestra. Já com a 
função de "consultor musical", alguns meses depois 
segui trabalhando para outros eventos planejados 
pela emissora, em concertos de diversas institui-
ções musicais, como a Sociedade Cultura Artísticas 
e Mozarteum, na Sala São Paulo ou no Auditório 
Claudio Santoro, em Campos do Jordão.

Nessa atividade, muito imediatamente percebi a 
lacuna sensível da equipe técnica – diretores de 
núcleo, diretores do programa, diretor de corte e 
mesmo os operadores de câmeras: a eletricidade da 
transmissão ao vivo quase que naturalmente exigia 
deles uma incessante atividade de switching, um rit-
mo pouco inteligível ao relacionar imagem e músi-
ca, com cortes abruptos e, por vezes, sem sentido. 
Ao menos pareciam sem sentido para mim. De 
algum modo, minha sensibilidade para tais concer-
tos televisionados havia sido construída ao longo 
de todos os anos de formação. Como todo músico 
meu contemporâneo, em algum momento foi mais 
comum ver que ouvir as grandes interpretações 
- e vê-las em vídeo, não ao vivo, pois era como 
tínhamos acesso a valiosas informações e detalhes 
como dedilhado e postura dos grandes artistas 
internacionais. No meu caso, muito do repertório 
e da imagem dos grandes artistas eram registra-
das primeiramente em vídeo, e não era incomum 
termos discussões acaloradas sobre a forma como 
Vladimir Horowitz, Glenn Gould ou Leonard Ber-
nstein - artistas que nunca teríamos podido ouvir 
ao vivo - eram visualmente "diferentes" mas bons, 
ou talvez bons por serem diferentes…

Foram anos de sensibilização audiovisual e com 
eles não me era difícil intuir que aquilo que fazía-
mos para TV pública era agitado demais, impreciso 
demais. Quase naturalmente, iniciei a negociação 
"educativa" com cada um dos produtores. Dese-
java conseguir na linguagem do que realizávamos 
algo parecido com os programas internacionais 
correlatos. De meados de 2006 a finais de 2011, 
foram mais de oitenta produções, com formações 
orquestrais diferentes e um repertório extenso, 
pouco a pouco "afinando" a equipe de câmeras para 
a qualidade estética que, àquela altura, nós músicos 
havíamos cansado de. Finalmente, tivemos algu-
mas produções de excelente nível, mesmo lidando, 
ainda, com uma relação pouco autoconsciente, 
da minha parte, por parte da equipe e também da 
orquestra, para o que deveria ser de fato um "con-
certo televisivo".

Essa experiência me levou a ser contratado pela 
Osesp para eventos similares, como a de operação 
de câmeras para os telões de concertos públicos a 
céu aberto – na praia de Santos, no Parque da Re-
pública ou no Ibirapuera. Foi nesse momento que 
a demanda, altamente especializada, me permitiu a 
interlocução com algumas produtoras independen-
tes, como a Casablanca e a canadense Symmetrica 
Inc. Com elas desenvolvi, em projetos que requisi-
tavam maior ou menor envolvimento, alguns pro-
tocolos de organização da transmissão. Os eventos 
contavam com diversas modelagens de operação; 
alguns com operadores de câmera dentro da sala de 
concerto, outros com câmeras operadas remota-
mente da sala de operação, ou mesmo câmeras fixas 
– além, é claro, da ocasião em que realizávamos a 
mistura de todas essas alternativas. O aprendizado 
constante me deu subsídios para assumir compro-
missos na área e, paulatinamente, migrar minha 
atuação profissional para essa atividade. Foi então 
que tive contato com alguns dos mais recentes 
modelos internacionais e passei a ter uma rotina de 
estudo um pouco mais sistemática sobre o assunto.



9

Foi também nesse momento que a oportunidade 
para pesquisa de doutorado na Universidade Pres-
biteriana Mackenzie aconteceu. Sugerido pela sau-
dosa amiga, a professora Maria de Lourdes Bacha, 
minha aluna de alguns encontros sobre história 
da música e ópera, o programa pareceu suficiente-
mente aberto para a convergência de interesses tão 
distintos: aqueles da minha recente vida profissio-
nal e uma pesquisa mais aprofundada no universo 
da história da cultura – focando especificamente a 
história do broadcasting para televisão e internet das 
artes performáticas – e das recentes e problemáticas 
relações entre a arte de performance e o intrigante 
universo de mediação tecnológica – relações de 
tensão permanente tanto do ponto de vista concei-
tual quanto do ponto de vista prático e estético.

A pesquisa, tal como se apresenta neste trabalho, 
organiza-se exatamente como imaginei dever 
comportar-se uma boa investigação artística: com a 
compreensão da história do meio seguida da análise 
das técnicas de realização, culminando, finalmente, 
com uma proposta autoral. Essa organização em 
três partes não deixa de encontrar seus percalços. 
Muito da bibliografia sobre a história do proble-
ma trazia referências analíticas eventualmente 
estimulantes, mas sempre pouco manejáveis pela 
precariedade das referências técnicas envolvidas 
– produções com "apenas" três câmeras, equipa-
mentos sem capacidade de movimentação, per-
formances em estúdio. Isso me levou a buscar, na 
bibliografia atual, uma metodologia para o empre-
endimento analítico – e qual não foi minha surpre-
sa ao perceber que tal metodologia não existe!

Não sendo esta uma pesquisa conceitual ou teórica, 
me vi obrigado, ao longo do percurso, a cultivar 
um quadro de referências técnicas efetivamente 
pragmático mas multidisciplinar, distante da minha 
prática anterior. Foram manuais de cinema e foto-
grafia, livros de arquitetura e salas de concerto, pu-
blicações sobre o mercado da internet, a produção 
de rádio e televisão – todos de absoluto interesse, 
mas que efetivamente tangenciavam de modo mui-
to geral o foco específico da pesquisa. Retirar tais 
referências do trabalho final foi penoso intelectual 
e emocionalmente, mas fora decidido ainda na fase 
de planejamento da redação do trabalho, por serem 

percebidas como inadequadas para preservar a 
integridade do objeto de pesquisa e sua pertinência. 
Do mesmo modo, ficou claro que, do ponto de vista 
da discussão acadêmica, os ensaios com os quais esta 
pesquisa dialoga objetivamente foram publicados 
muito recentemente, e os problemas e observações 
que exploram ainda não foram devidamente pacifi-
cados – só restou lamentar que livros como "Music 
and the Broadcast Experience: Performance, Pro-
duction, and Audiences" (2016) ou "The Classical 
Music Industry" (2018) sejam tão recentes. Eles são 
citados como fontes importantes, mas não puderam 
ser desdobrados em toda sua densidade.

Talvez poucas surpresas tenham sido tão impac-
tantes como a que me fez perceber que, entre a 
transmissão realizada pela Filarmônica de Berlim e 
aquela disponibilizada em acervo uma semana após 
a transmissão, pouco havia de diferença – eram, 
na verdade, praticamente idênticas. Do ponto de 
vista metodológico, a comparação entre ambas seria 
talvez o elemento de análise mais enriquecedor, e 
foi, até certo ponto, decepcionante perceber que 
muito daquilo que eu percebia como erro era, na 
verdade, exatamente o que os organizadores locais 
desejavam ver em suas produções. Evidentemente, 
esse mal-estar inspirou muitas das justificativas 
para a proposta que segue no terceiro capítulo: uma 
transmissão muito mais fluida quanto ao movi-
mento das imagens e o jogo entre as câmeras – uma 
resposta à altura de produções históricas da própria 
Filarmônica de Berlim e outras versões disponíveis 
do mesmo repertório.

O primeiro capítulo conta a história das transmis-
sões de concertos a partir de seu mercado mais 
consistente, o anglo-saxão. Desde os primeiros 
experimentos, absolutamente tributários das 
transmissões de rádio, como as da NBC na década 
de 1940, até o amadurecimento de uma linguagem 
própria, ao longo de finais da década de 1960 e de 
toda a década de 1970, pude traçar um mapa de 
toda a linha do tempo, tanto das redes comerciais 
dos EUA quanto das produções realizadas pela 
televisão pública britânica, a BBC. Inventariei os 
avanços e inquietações dos produtores e diretores 
a partir de fontes primárias da época, como tre-
chos de entrevistas, artigos acadêmicos, críticas do 
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jornalismo local ou relatórios técnicos. Pude, então, 
argumentar sobre como o colapso da produção 
comercial fortaleceu as soluções inovadoras que 
galvanizaram, a partir da primeira década dos anos 
2000, as produções de responsabilidade das pró-
prias sociedades de concerto.

O segundo capítulo observa em detalhes uma 
transmissão típica dessa nova fase, com um con-
certo transmitido pelo aplicativo da Filarmônica 
de Berlim. Compara-se duas produções do mesmo 
evento – uma realizada efetivamente ao vivo, trans-
mitida diretamente pela tela do computador, e outra 
disponível após um hiato de uma semana e produ-
zida a partir da primeira filmagem. A análise dessas 
duas produções, em termos quantitativos e qualita-
tivos, é o que garante a compreensão do modelo de 
transmissão assumido pela orquestra, assim como 
os parâmetros de avaliação sobre sua qualidade. 

Com esses dados é que proponho, no terceiro capí-
tulo, um novo roteiro de montagem para uma pro-
dução ao vivo – assumindo como limites técnicos a 
mesma configuração de posicionamento de câme-
ras e modelagem de operação remota disponível na 
produção do Capítulo 2. O objetivo não é apenas 
criar uma transmissão contrastante, mas justificar 
tal contraste a partir de uma lógica própria, coe-
rente nos seus termos e igualmente estimulante do 
ponto de vista audiovisual. Minha ideia era aproxi-
mar, com outro modelo de operação, o de câmeras 
móveis por controle remoto, da vivacidade e "ca-
lor" da produção realizada pela mesma FIlarmônica 
de Berlim anos antes, no mesmo repertório, com 
operadores de câmera. O resultado me pareceu 
absolutamente convincente.

"Prima la musica e poi le parole" é o nome de uma 
opereta (mais especificamente, um "divertimento 
teatral") do compositor Antonio Salieri (1750-
1825). Seu enredo conta da encomenda de uma 
nova ópera, a ser escrita e finalizada em quatro dias. 
O compositor já criara a partitura, mas o poeta 
sofre de bloqueio criativo, recorrendo ao velho 
truque de adaptar versos anteriores para a música 
existente. A disputa entre o libretista e o compo-
sitor, na comédia de Salieri, leva-nos ao cerne do 

eterno problema do libreto da ópera, que surge 
com a pergunta típica de qualquer gênero dramáti-
co-musical: afinal, o que deve ter predominância, a 
música ou o texto? 

A pergunta, por motivos óbvios, é atualizada nas 
tantas práticas multimídias da produção contempo-
rânea. Afinal, em um espetáculo onde o texto dos 
atores convive com imagens e som, como o cinema, 
qual elemento deve prevalecer: o texto, a imagem 
ou a música? Os diretores e artistas respondem cada 
um a sua maneira e dependem, para isso, tanto de 
seu gosto e formação pessoal como de sua habilida-
de em organizar a tensão envolvida entre os tantos 
gêneros que se veem levados à convivência, com-
plexos por si sós em sua trama de significados.

A filmagem e a transmissão de concertos precisam 
matizar o problema a seu modo: há sempre neles 
um aspecto fundamentalmente documental, em que 
o registro da performance musical acaba por pre-
valecer diante de muitos pressupostos imagéticos. 
Neste caso, como sempre, o momento quando reali-
zar o corte de uma tomada se torna aparentemente 
menos complexa. Mas, como todo documentário, 
há espaço para expressividade visual diante dos tan-
tos recursos à disposição. E assim como na grande 
produção cinematográfica, é possível argumentar, 
a edição trata-se de um processo mais instintivo do 
que racional. "Eu não corto pelo que chamaria de 
conhecimento; eu preciso entrar e sentir o mo-
mento" [KAHN, 2011]. A edição segue como um 
processo visual, onde os elementos da tela parecem 
concluir, em sua composição e movimento, algum 
tipo de sentido por si; e é importante ter em men-
te que esse não é um sentido "lógico". Trata-se de 
um processo subjetivo, onde deve-se permitir ao 
telespectador a conexão com aquilo que assistimos 
na tela. Mas esta conexão é emotiva, e emoção leva 
tempo. A decisão do editor é a de determinar o 
tempo a para que tais conexões se dêem. Algumas 
conexões se dispõem melhor em uma única toma-
da. Outras em múltiplas tomadas - inclusive com 
oportunidade de construir através dos cortes, algum 
sentido de clímax e distensão. A questão relevante é 
que o telespectador não é uma máquina, e por isso 
ele precisa de tempo para conectar-se aos músicos e 
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à música. E se o filme não dá a oportunidade desta 
conexão, embora pareça possível desfrutar da músi-
ca, parece impossível acreditar no filme.

Que a pesquisa se avolume por tantas páginas e 
suscite material para tantos desdobramentos é, 
a meu ver, marca de sua pertinência. Um deles, 
bastante evidente, está na pesquisa sobre a estilística 
de muitos entre os grandes diretores do passado.
Não é possível deixar de entender que aquilo que 
reconheçamos como desejável ou inoportuno - que 
eu intuíra desde a primeira vez em uma sala de 
operações de broadcasting - se deve em parte aos 
pioneiros dessas transmissões, figuras importantes 
que, mesmo não sendo reconhecidos como tal, são 
os verdadeiros mestres a construir a nossa sensibi-
lidade audiovisual de concertos. Cito de memória 
os nomes de Kirk Browning (1921 - 2008), Merril 
Brockway (1923 - 2013), Roger Englander (1926) 
e Hugo Käch (1927 - 2003) sem pretensões de 
organizar um arco histórico, apenas para apontar 
alguns catálogos que ainda estão por serem devida-
mente analisados e discutidos - que, tenho certeza, 
enriquecerá infinitamente os expedientes estéticos 
atuais das transmissões de concertos. Estes artistas 
realizavam seus trabalhos com grande sofisticação, 
mesmo se contando com limitações óbvias, muitas 
delas atualmente ultrapassadas - câmeras grandes 
e pesadas, sistema de comunicação barulhento, 
transmissão de sinal e armazenamento pouco 
adequado. O resultado que alcançam, no entanto, é 
muitas vezes o de obras-primas - espetáculos dentro 
do espetáculo que estimulam a muitos, eu inclusive, 
a preferir um bom evento televisionado a um lugar 
desconfortável e caro de algumas salas de concerto.

Assim como na pesquisa histórica, é possível 
avançar sobre a compreensão da estilística de 
nossos produtores atuais. E como opera a geração 
intermediária de diretores, personalidades como 
Humphrey Burton (1931), Brian Large (1939) ou 

aqueles mais novos como Michael Beyer, Barbara 
Willis, Hennigen Kasten ou Karina Fibich - atu-
ariam eles de modo historicamente consciente ou 
são intuitivos e autorais? De algum modo, teria o 
Digital Concert Hall da Filarmônica de Berlim uma 
abordagem específica para seus streamings, ou eles 
ficam mais ou menos a mercê de seus produtores 
semanais? Por outra, temos hoje uma estilística 
internacional, que permitiria tornar comparáveis as 
transmissões de Berlim, Detroit e Viena, por exem-
plo? Se sim, em que termos?

Esse tipo de investigação estilística é uma con-
sequência oportuna da presente pesquisa, já que 
o experimento ao final não deixa de ser isso, um 
exercício de estilo. Mas além dessa incontornável 
proposta, argumento haver outros resultados de 
interesse. Não deixa de ser estimulante trazer parte 
desta rica bibliografia pela primeira vez para o 
português – bibliografia que poderá tanto enrique-
cer os estudos históricos, conceituais e teóricos da 
produção audiovisual como desdobrar-se em novas 
modelagens técnicas de transmissão para projetos 
de alto rendimento e performance na era digital. 
Muitos departamentos de estudo acadêmico em 
Rádio e Televisão - tanto no concernente ao pro-
cesso histórico quanto a produção propriamente - 
já têm mapeados alguns dos problemas gerais aqui 
suscitados. Talvez seja o caso de um aprofunda-
mento específico no universo sinfônico. Seja como 
for, arrisco dizer, há um certo hiato na produção 
destas instituições e as necessidades dos produtores 
e organizadores que poderiam realizar tais projetos 
em escala - tanto as orquestras sinfônicas quanto a 
televisão pública. Os elementos pragmáticos deste 
trabalho, por vezes demasiadamente pragmáticos, 
pretendem construir uma espécie de ponte entre 
mundos que talvez não devessem estar tão dis-
tantes. Creio que o presente trabalho seja, neste 
sentido, um primeiro passo nessas explorações.
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A cons-
trução de 

uma nova 
sensibilidade

O ato de fechar os olhos para ouvir música é uma 
prática recente. De fato, mesmo à ocasião dos pri-
meiros aparelhos de reprodução de discos – quan-
do a presença dos músicos começa a ser abstraída 
no giro da resina escura dos discos de 78 rotações 
–, a atividade era evitada1. Como relata Mark 
Katz, nas décadas entre a virada dos séculos XIX 
e XX, muitos entre os primeiros experimentos de 
Thomas Edison com a "talking machine" (como os 
primeiros aparelhos de reprodução de discos aca-
baram por ser popularmente chamados) lidavam 
com a real dificuldade do novo público em com-
preender uma experiência musical sem a dimensão 
visual da performance [KATZ pp. 18-24]. Para 
tornar compreensível a música reproduzida me-
canicamente, a primeira geração desses ouvintes 
conviveu com artifícios variados. Por certo tempo, 
não foi incomum a reunião em torno do aparelho, 
onde se permanecia imóvel durante a execução 
do disco, como se estivessem com a presença de 

1- O fonógrafo foi inventado em 1877 por Thomas Edison. Enquanto outros inventores produziram 
aparelhos capazes de gravar sons, o fonógrafo de Edison foi o primeiro a reproduzir o som gravado. 
Seu fonógrafo registrou o primeiro som - uma voz humana entoando a canção Mary had a little lamb - 
em uma folha de papel alumínio enrolada em um cilindro giratório. Alexander Graham Bell fez várias 
melhorias no equipamento ao longo da década de 1880, incluindo o uso de cilindros de papelão reves-
tidos de cera e um estilete de corte que se movia de um lado para o outro em um ziguezague ao redor 
do disco. Em 1894, Emile Berliner iniciou a transição de cilindros fonográficos para discos planos com 
um sulco espiral da periferia para perto do centro, cunhando o termo gramofone para toca-discos, que é 
predominantemente usado em muitas línguas até hoje. O disco teve uma vantagem comercial imediata 
sobre o cilindro, pois muitas cópias podiam ser produzidas por moldagem - e os dois meios de comuni-
cação continuaram a competir pelo público por cerca de 25 anos antes que o disco finalmente derrubasse 
o cilindro. O início do som gravado como um meio sério comercialmente data de 1902, quando Colum-
bia (que começou a fazer discos e cilindros) e Victor concordaram em reunir suas patentes de gravação 
de discos. A gravação do disco começou a eclipsar o cilindro a partir deste momento. Na Europa, a Pathé 
Frères, que começou em 1896 a produzir um extenso catálogo de gravações de cilindros, adotou o disco 
em 1906 e abandonou o cilindro em 1910; em 1919, a empresa produzia apenas discos de corte lateral. A 
Columbia parou de produzir cilindros em 1912, e Edison, que começou a fazer discos apenas em 1913, 
continuou os dois formatos até 1929, quando sua empresa se retirou do mercado fonográfico. Aperfei-
çoamentos posteriores ao longo dos anos incluíram modificações no toca-discos e no sistema de aciona-
mento, na agulha e nos sistemas de som e equalização [WEBER, 2001].

músicos reais, em uma sala de concertos [KATZ 
p. 18]. Mais ainda, algumas gravações comercia-
lizadas eram acompanhadas de cartões impressos 
com imagens, que indicavam uma ou mais ilus-
trações com referências às músicas reproduzidas a 
serem visualizadas pelo ouvinte, em casa, durante 
a execução pelo aparelho. Outros expedientes 
mais heterodoxos foram palcos em miniatura que 
mostravam os personagens de uma ópera ou até 
o experimento de um tipo de projetor portátil, 
desenvolvido especialmente para uso durante a 
reprodução em domicílio [KATZ pp. 19-21].

De fato, até princípios da década de 1940, fechar os 
olhos não era um predicado para ouvir atentamen-
te a um concerto, mas uma estratégia para reforço 
da memória visual – algo indispensável diante da 
invisibilidade dos músicos. O expediente fica bem 
demonstrado em uma carta à revista The Gramo-
phone, já em 1935: 
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Permita-me sugerir àqueles entre seus leito-
res que ainda não o fizeram, a fazer tocar seu 
gramofone de olhos fechados – para perder de 
vista o ambiente, o cômodo, o gramofone – e 
visualizar na imaginação sua sala de concerto 
favorita – seu regente, as fileiras de instru-
mentistas, e mesmo o tímpano ao fundo! 
Eles terão a sensação de como se os músicos 
estivessem lá, e ouvirão a gravação de modo 
muito mais íntimo do que jamais ouviram 
[GRAMOPHONE, P. 175]2.

Assim, se parecem ligeiramente cômicas estas 
entre as tantas estratégias de figuração imagética 
ao longo das primeiras décadas da comercialização 
dos rádios e aparelhos de reprodução de discos, não 
podemos menosprezar aquilo que subentendem: os 
instrumentistas se expressam não apenas pelo som 
de seus instrumentos, mas também pelo corpo e 
face; seus gestos e expressão corporal são elemen-
tos intrínsecos a muitos níveis de compreensão da 
música por parte do ouvinte [OLIVEIRA, 2014; 
AUSLANDER, 2006; COOK, 2001]3. Se hoje a in-
visibilidade dos músicos é trivial quando ouvimos 
música no carro ou pelo celular, nem sempre foi 
assim. A introdução do fonógrafo e das tecnologias 

2- Muito da discussão histórico-musicológica debate a influência e o prestígio internacional de uma 
determinada fração da cultura alemã – mais precisamente, da Neudeutsche Schule de Franz Brendel e Franz 
Liszt – que privilegiava a atmosfera atual de rito silencioso e inerte por parte do público já em finais do 
século XIX [TARUSKIN,1995; GOEHR, 1992]. O que de interesse surge desse debate não deve deixar de 
levar em consideração a enorme resistência que tal postura "litúrgica" acabou por ter em países latinos e 
mesmo outros países anglo-saxões como EUA e Inglaterra – onde, com um público não necessariamente 
vinculados às doutrinas wagnerianas, o silêncio reverencial durante o concerto causava estranheza até 
pelo menos a década de 1940 [ROSS, 2010; SALMEN, 1988; SCHWAB, 1977 e 1993].

3- Assumindo para argumentação algum elemento de crônica, é forçoso citar a passagem, famosa no 
universo musicológico, da autobiografia de Igor Stravinsky a respeito do tema. "The sight of the gestu-
res and movements of the various parts of the body producing the music is fundamentally necessary if it 
is to be grasped in all its fullness. All music created or composed demands some exteriorization for the 
perception of the listener. In other words, it must have an intermediary, an executant. That being an 
essential condition, without which music cannot wholly reach us, why wish to ignore it, or try to do so, 
why shut the eyes to this fact which is inherent in the very nature of musical art? Obviously one fre-
quently prefers to turn away one's eyes, or even close them, when the superfluity of the players gesticu-
lations prevents the concentration of ones faculties of hearing. But if the players movements are evoked 
solely by the exigencies of the music, and do not tend to make an impression on the listener by extra-
mural devices, why not follow with the eye such movements as those of the drummer, the violinist or 
the trombonist, which facilitate one's auditory perceptions? As a matter of fact, those who maintain that 
they only enjoy music to the full with their eyes shut do not hear better than when they have them open, 
but the absence of visual distractions enables them to abandon themselves to the reveries induced by the 
lullaby of its sounds, and that is really what they prefer to the music itself." Trecho de Chroniques de ma 

vie, citado in Composers on Music [MORGENSTERN, 1956, pp. 442-444].

de radiodifusão exigiu das primeiras gerações de 
seus ouvintes um certo esforço de adaptação.

Nos EUA e na Europa, concertos sinfônicos, 
performances de ópera e produções teatrais foram 
atrações regulares no rádio desde 1920 [MANVEL, 
p. 390; ROSE 1986, p. 2]. A ideia de que a combina-
ção de música e televisão oferecia grande potencial 
e novas possibilidades era uma característica de 
numerosos comentários iniciais em jornais e peri-
ódicos. Em 1927, nos EUA, o empresário de rádio 
David Sarnoff, o "pai" da televisão, proclamou que a 
televisão anunciaria uma "nova arte ... tão ilimitada 
quanto a imaginação" [HOROWITZ, p. 270]. E não 
surpreende que a programação televisiva durante 
as décadas de 1940 e 1950 tenha sido sobretudo a 
adaptação da rotina do rádio: foram diversos esfor-
ços de transcriação para o audiovisual de atrações 
que contavam com transmissões de eventos des-
portivos, reportagem de visitas a exposições, peças 
de teatro e espetáculos de variedades, entrevistas e 
programas de notícias [MANVEL, p. 392]. E se o 
tipo de programa é derivado do rádio, também o é 
seu modo de veiculação – "as transmissões televisi-
vas devem ter todo o apelo íntimo e pessoal de uma 
boa transmissão [de rádio]" [MANVEL, p. 392].
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Mas, em seus melhores momentos, desde sua ori-
gem, a televisão é entendida não como mero meio 
de veiculação de filmes em entrega a domicílio, ou 
como o "buraco de fechadura" de uma performance 
de palco. Muitas entre as discussões dessa primeira 
fase da televisão tentavam debruçar-se sobre as dife-
renças e confluências entre os programas de televi-
são, o cinema, ou o teatro – não apenas do ponto de 
vista sensível mas sobretudo quanto à pragmática 
operacional4. No âmbito dos programas de concer-
tos sinfônicos mais especificamente, o debate seguiu 
uma discussão muito própria. À diferença da era 
dourada do rádio, nos anos 30 e 40, quando em paí-
ses como os EUA a música clássica podia ser ouvida 
em algumas dezenas de programas, "a televisão de 
modo geral mostrou-se um meio desconfortável" 
[ROSE, p. 91]. Muitas entre as constrições destes 
programas se devem, é óbvio, a seus altos custos em 
comparação com os respectivos programas de rádio, 
mas também ao rápido crescimento, ao longo das 
décadas de 1940 e 1950, do consumo dos aparelhos 
de televisão, tanto no mercado britânico quanto 
no americano – numa competição crescente pelos 
números de audiência [ROSE, p. 2; NEGUS pp. 2-3; 

4- Desde os primórdios, esses debates suscitam questões estéticas gerais de largo interesse [ELLIS, 1992; 
HUTCHINSON, 1946; LEE, 1944; PALEY 1942]. Não serão tema do presente trabalho.

5- "Oralidade secundária" é um conceito caro aos estudos de comunicação e performance, cunhado pelo 
filósofo e comunicólogo Walter J. Ong em "Rhetoric, Romance, and Technology: Studies in the Interac-
tion of Expression and Culture" (Ithaca: Cornell University Press, 1971). Mais tarde, foi desenvolvida 
em "Oralidade e cultura escrita: A tecnologização da palavra" do seguinte modo: "essa nova oralidade tem 
semelhanças notáveis com a antiga em sua mística participatória, em seu favorecimento de um sentido 
comunal, em sua concentração no momento presente e, até mesmo, em seu uso de fórmulas (Ong 1971, 
pp. 284-303; 1977, pp. 16-49, 305-341). Mas ela constitui fundamentalmente uma oralidade mais deli-
berada e autoconsciente, baseada permanentemente no uso da escrita e da impressão, que são essenciais 
para a manufatura e a operação do equipamento, assim como para seu uso" [ONG, 1998 p. 155]. O termo 
"visualidade secundária", no presente texto, é uma mera paráfrase do original, e apenas homenagem ao 
autor norte-americano – sem nenhum compromisso com seu desenvolvimento conceitual.

6- "Instrumental music appeals mainly to the ear; what is seen is of secondary importance. But televi-
sion's appeal is primarily visual. The producer of a symphony-television series, therefore, has to use a si-
ght-oriented medium to a project of a sound-oriented art. His problem is to provide something to watch 
which will supplement and reinforce what is being heard. In theory at least, it is relatively easy to decide 
what to do when telecasting such musical works as opera and ballet, which include actual staging, move-
ment, and drama. But what about symphonic music? For that, the cameras can either show the musicians 
as they play, or they can show something else".

MANVEL pp. 388-389]. Mas não foram apenas 
questões comerciais – que, com raras exceções, 
tornaram inviáveis os concertos televisionados 
no horário nobre – que restringiram o retorno à 
visualidade por meio da televisão; foram também, 
curiosamente, questões de linguagem, com certa 
resistência por parte do público e da crítica em 
relação a esta "visualidade secundária"5.

A música instrumental apela principalmente 
ao ouvido; o que é visto é de importância 
secundária. Mas o apelo da televisão é prin-
cipalmente visual. O produtor de uma série 
sinfônica de televisão, portanto, tem que usar 
um meio orientado pela visão para um projeto 
de arte orientada para o som. Seu problema é 
fornecer algo para assistir, o que complemen-
tará e reforçará o que está sendo ouvido. Em 
teoria, pelo menos, é relativamente fácil de-
cidir o que fazer ao transmitir obras musicais 
como ópera e balé, que incluem encenação, 
movimento e drama reais. Mas e a música 
sinfônica? Para isso, as câmeras podem mos-
trar os músicos enquanto tocam, ou podem 
mostrar outra coisa [PAULU, p. 159]6.
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Televisionar músicos de uma orquestra a partir de 
um ponto fixo, como seria a posição de um assen-
to do teatro, é algo intuitivamente contranatural 
ao ambiente televisivo. Por isso, optar por uma 
transmissão com o jogo entre várias câmeras é uma 
espécie de necessidade desde os primeiros empre-
endimentos de transmissão. Tudo o que vimos 
atualmente é resultado da construção de uma nova 
sensibilidade, cuja linguagem, dinâmica e compre-
ensão foram compartilhadas paulatinamente entre 
produtores e público. Trata-se de uma conquista de 
algumas gerações. Em diversos momentos ao longo 
da história dessas transmissões, a visualidade televi-
sionada, "bem-vinda e até vital como é para muitos, 
foi frequentemente sentida pela maioria dos ouvin-
tes experientes ou treinados, como uma distração 
ou mesmo, algumas vezes, uma adulteração" da 
música e do espetáculo ao vivo [LIPMAN, p. 76]. 
Por muito tempo, questionava-se a pertinência 
do que hoje reconhecemos como algumas entre 
as qualidades naturais da transmissão, tais como 
o fortalecimento da sensação de participação por 
parte da audiência ao ver o trabalho dos músicos 
de "dentro" da orquestra, a beleza plástica de todo 
o vocabulário fotográfico do cinema (close-ups, su-
perposições e os distintos movimentos de câmera) 
a reforçar efeitos de clímax e nuances estruturais 
da obras, o reconhecimento facilitado dos temas 
musicais com os instrumentos executantes desses 
temas na tela ou, ainda, a imediata ligação com o 
sentido da música através das reações emocionais 
dos instrumentistas e maestros. Uma transmissão 
da rede NBC de 1951, no Carnegie Hall, recebeu a 
seguinte crítica do The New York Times: 

Só pode ser lamentado que tenha havido 
algumas falhas na transmissão, especialmente 

7- "It can only be regretted that there were some shortcomings in the telecast, especially since they 
were so unnecessary. Frequently throughout the hour, the director of the TV pick-up was infuriatingly 
restless and kept moving the cameras around every few minutes. This visual activity was very distracting 
and made it difficult to pay proper attention to the music. Time after time the score called out for more 
close-ups of Toscanini, but off the cameras would go to meaningless 'shots' of the orchestra or over-all 
distance scenes from the back of Carnegie Hall".

porque eram tão desnecessárias. Freqüen-
temente ao longo de uma hora, o diretor da 
transmissão da TV estava irritantemente in-
quieto e continuava movendo as câmeras em 
intervalos de alguns minutos. Essa atividade 
visual foi muito perturbadora e dificultou a 
atenção adequada à música. Hora após hora,  
a partitura pedia mais close-ups de Toscanini, 
mas as câmeras seguiam em "tomadas" sem 
sentido da orquestra ou cenas do conjunto 
à distância de parte de trás do Carnegie Hall 
[GOULD, 1951]7.

Para alcançar um resultado desejável, seria necessá-
rio um enorme grau de planejamento por parte do 
diretor, comprometido não apenas a explicitar os 
elementos estéticos da obra musical, mas também 
amplificar visualmente sua expressividade [CAN-
TRICK, p. 63]. O comando do espetáculo deixaria 
de estar no diretor da cena ou música e passa para 
o diretor da transmissão, responsável pela palavra 
final do que vai à tela do telespectador. Tudo que 
deve ter a atenção da audiência é organizado pelo 
diretor de câmera – ele tem, em resumo, todos os 
truques do cinema à sua disposição, inclusive a 
possibilidade de aproximar a visão, dando maior 
ou menor ênfase a seus personagens [JOHNSTON 
apud MANVEL, p. 390-391]. Os estudos dedicados 
a alguns desses experimentos demonstram que 
há uma preocupação consciente, desde pratica-
mente as primeiras experiências, em mostrar os 
músicos em solo ou em grupo, o maestro com ou 
sem orquestra e a orquestra em todo seu conjunto 
[ROSE, 1999; PAULU, 1953]. Existe ainda, face ao 
compromisso com a variedade visual, uma ênfase 
naquilo que os produtores consideram importante 
musicalmente: a melodia principal, um acompa-
nhamento ou figura rítmica insistente.
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Tentamos não mostrar os músicos, a menos 
que estivessem tocando algo importante; nun-
ca mostramos se não estão a tocar qualquer 
coisa, pois isso tendia a distrair o espectador, 
em vez de reforçar suas impressões auditi-
vas. (…) Nossas câmeras raramente ficavam 
estáticas, exceto durante solos curtos: se uma 
câmera estivesse em uso contínuo por mais 
de quinze ou vinte segundos, ela se moveria 
o suficiente para fornecer uma imagem em 
movimento. Sempre que o interesse musical 
centrava-se em um instrumento ou seção 
por um longo tempo, havia uma mudança de 
câmeras para fornecer variedade em ângulos 
de tomada. Na música lenta (...) as câmeras se 
moviam muito devagar. Para músicas rápidas, 
nervosas ou agitadas (...) os movimentos eram 
mais rápidos. Quando possível, nós passamos 
de um instrumento ou seção para outro em 
vez de cortar entre as câmeras, já que as fre-
qüentes mudanças de câmera tendem a deso-
rientar a visão não familiar com as orquestras 
sinfônicas [PAULU, p. 161]8.

Mesmo quando pretende servir à música com 
alguma sensibilidade, a natureza da televisão e seu 
apetite pela variedade visual exige esforços para o 
espectador da transmissão de um evento sinfônico. 
Os músicos, na absoluta maioria dos concertos, 
ficam praticamente estáticos e, por mais que o jogo 
de câmeras promova variedade, os instrumentistas 
dificilmente sairão de sua posição – assim, para a 
televisão, tanto um solo longo quanto o enquadra-
mento reincidente de uma mesma imagem, de um 
mesmo instrumentista, podem causar monotonia. 
O tipo de visualização dessas transmissões requer 
algo muito sui generis e distante de qualquer coisa 

8- "We tried not to show musicians unless they were playing something important, and never if not 
playing at all, because that tended to distract the viewer rather than to reinforce his aural impressions. 
(…) Our cameras seldom remained static except during short solos: if a camera was in continuous use for 
more than fifteen or twenty seconds, it moved enough to provide a changing picture. Whenever musical 
interest centered on one instrument or section for a long time, there was a change of cameras to provi-
de variety in shot angles. In slow-paced music (…) the cameras moved very slowly. For fast, nervous, or 
agitated music (…) movements were faster. When possible, we panned from one instrument or section 
to another rather than cutting between cameras, since frequent camera changes tended to disorient view 
not familiar with symphony orchestras".

imaginável pelas gerações anteriores, de espectado-
res presenciais em salas de concerto. Os ouvintes 
presenciais, ou ouvintes dedicados de gravações em 
LP e estações de rádio das décadas de 1920 e 1930 
tiveram que reaprender a assistir ao espetáculo.

Os concertos sinfônicos televisionados são proje-
tos artísticos complexos, idealmente subordinados 
ao discurso musical, de lógica e atores próprios. O 
que deve ficar claro para o telespectador é que tais 
eventos expressam menos uma extensão material 
da memória de um espetáculo ao vivo e mais a ex-
pressão criativa da imaginação em um espetáculo 
distintivo. A transmissão de concertos sinfônicos 
não se satisfaz com o mero registro de um espe-
táculo, mas busca criar um novo espetáculo cuja 
performance se dá através das câmeras. Isso exige 
do público uma nova sensibilidade. "Ao contrário 
do que pensamos [intuitivamente], como algo 
visual a registrar o mundo lá fora, ela [a televisão] 
grava o mundo interior; [na TV] a visão submete-
-se a intuição, e o sonho substitui a realidade. A 
televisão, longe de expandir a consciência, a nega 
em favor do sonho" [CARPENTER, p. 39 - grifo 
meu]. O telecasting de concertos de orquestra é re-
alizado como se fosse um olhar errante por sobre 
as diversas posições disponíveis no teatro, a partir 
de posições internas da orquestra ou sucedendo-se 
em setores diferentes da plateia e do palco.

O problema, em suma, é planejar uma 
seqüência pictórica suficientemente hábil 
para apagar-se completamente da atenção do 
espectador, que pode então transferir todo o 
seu interesse para o que ouve. Ele não deveria 
apenas ouvir música; ele deveria 'ver' música. 
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Vamos esclarecer uma coisa logo no começo, 
no entanto. A câmera de TV não pode tomar 
o lugar dos olhos humanos na cena – não 
literalmente. Ela não é como os olhos. Não 
tem o mesmo ângulo de visão; não se move 
da mesma maneira; não vê binocularmente. 
Portanto, tentar usar a câmera de televisão 
como usa-se os olhos é um erro. Em vez disso, 
use a câmera de maneira natural [para câme-
ra]. Como a câmera tem um ângulo de visão 
mais estreito que os olhos, ela é mais seletiva. 
Portanto, transforme essa seletividade em 
vantagem expressiva. Uma vez que pode fazer 
movimentos em dolly, tilt, pan e truck – de 
maneiras totalmente diferentes dos movimen-
tos dos olhos –, use essas técnicas que revelam 
aspectos da performance inacessível para os 
olhos. Uma vez que transmite uma imagem 
em duas dimensões – enquanto os olhos 
funcionam como um par para dar visão este-
reoscópica –, explore o plano da imagem de 
acordo com todos os princípios familiares de 
composição pictórica. Como possui enormes 
potencialidades para a fantasia, experimente 
técnicas sedutoras de câmera, coreografia e 
imagens abstratas. Então, o meio televisivo 
estará explorando a grande vantagem que 
possui sobre o rádio – não tomar o lugar de 
uma pessoa presente à performance, mas, ao 
contrário, testemunhar [a performance] de 
maneira única. A experiência de televisão não 
é um substituto para a experiência real, mas 
pode nos aproximar mais da coisa real que o 
rádio, explorando com sua própria maneira 
característica de 'ver' a música [CANTRICK, 
p. 61-62]9.

9- "The problem, in short, is to plan a pictorial sequence sufficiently skillful to efface itself completely from 
the attention of the viewer who can then transfer all of his interest to what he hears. He should not only hear 
music; he should "see" music. Let's get one thing clear right at the beginning, though. The TV camera cannot 
take the place of human eyes on the scene – not literally. It is not like eyes. It does not have the same angle 
of vision; it does not move in the same manner; it does not see binocularly. Therefore, to attempt to use the 
television camera as you use your eyes is a mistake. Rather, use the camera in ways which come naturally 
to it. Since the camera has a narrower angle of view than the eyes, it is more selective. Therefore, turn this 
selectivity to expressive advantage. Since it can dolly, tilt, pan, and truck – in ways totally different from the 
movements of the eyes – make these techniques reveal aspects of the performance inaccessible to the eyes 
alone. Since it transmits a picture in two dimensions-whereas the eyes work as a pair to give stereoscopic vi-
sion – exploit the flatness of the picture according to all the familiar principles of pictorial composition. Since 
it possesses enormous potentialities for fantasy, let it experiment with seductive-camera techniques, with 
choreography, and with abstract imagery. Then the television medium will be exploiting the great advantage 
it possesses over radio – not to take the place of a person present at the performance but, on the contrary, 
to witness in its own unique way. Television experience is no substitute for real experience, but it can get us 
closer to the real thing than radio can by exploiting its own characteristic way of "seeing" the music"  
[CANTRICK, p. 61-62].

Os problemas inerentes ao posicionamento e à 
roteirização das câmeras em uma sala de concerto 
levaram a muitos experimentos e métodos alter-
nativos de transmissão musical [ROSE 1986, p. 
92]. Alguns destes desenvolveram-se com proje-
tos de animação, acompanhamento de imagens, 
fotografias ou mesmo imagens abstratas [PAULU, 
p. 161-163]. De modo geral, nas transmissões das 
décadas de 1940 e 1950, o uso de animação continu-
ava limitado a momentos especiais, e sempre como 
recurso acessório à cobertura dos instrumentos no 
palco [PAULU, p. 162]. Assim, a maioria dos pro-
gramas de música clássica na televisão foi realizada 
em formato de concerto.

Essa opção amadurece, em parte, por se mostrar 
como a estética mais adequada para reproduzir a 
tensão e expectativa do evento ao vivo, algo carís-
simo para toda a poética da televisão. Em algumas 
raras ocasiões, a câmera acaba por servir não 
apenas à documentação do concerto, mas é fonte 
de uma nova e rica experiência estética: "transmis-
sões televisivas com Vladimir Horowitz, Itzhak 
Perlman, Arthur Rubinstein… demonstraram a 
habilidade do meio em capturar a intensidade e 
êxtase ocasional do evento ao vivo sem compro-
meter seus valores musicais" [ROSE 1986, p. 92]. 
Até alcançar essa dimensão madura, no entanto, 
as transmissões passam por algumas fases, com 
conclusões, embates e evoluções tecnológicas e 
estéticas das mais variadas. Como isso se dá ao 
longo do tempo, é uma história a ser devidamente 
registrada – a partir das realidades diferentes nos 
EUA e no mundo Britânico.



Os experi-
mentos norte

-americanos 
até a década

de 1960

Tendo custos de produção altos e público restrito, 
as transmissões de concerto pela televisão sempre 
tiveram espaços vulneráveis na grade de progra-
mação e, por sua difícil comercialização, raramente 
ocuparam o horário nobre [ROSE, p. 2]. Por isso, 
em sua história, tomando por centro de inves-
tigação o mercado norte-americano e britânico, 
podemos, grosso modo, entender dois modelos de 
exibição distintos, ambos com alocação limitada 
de recursos e constrição financeira: os que pre-
tendem viabilização comercial por redes privadas 
(NBC, CBS e ABC nos EUA) e os realizados por 
rede pública, sem pretensões comerciais (PBS nos 
EUA e BBC na Grã-Bretanha). As soluções de 
linguagem de ambos os casos são variáveis e, por 
isso, investigar mais detidamente alguns desses 
experimentos históricos pode ser de muita perti-
nência para o presente estudo10.

10- A opção por investigar a produção histórica a partir do mercado anglófilo segue uma premissa meto-
dológica e outra pragmática. Do ponto de vista metodológico, devemos entender que, como um todo, nos 
EUA, a rede de transmissão constituiu-se prematuramente como a maior e mais bem distribuída do mundo 
desde início da década de 1950 – devido, em parte, a um sistema descentralizado, orientado pelo mercado 
e, desde finais da década de 1960, com um serviço público de transmissão da Public Broadcasting Service 
- PBS [para a história da televisão norte-americana, ver BARNOUW, 1968 e 1970; BROOKS, 1971; PA-
LEY, 1979]. Essa trama de produtoras e distribuidoras comerciais e públicas, em convivência simbiótica, 
não apenas garante uma melhor compreensão de influências para conservação e evolução da linguagem das 
transmissões dos concertos sinfônicos como também garante a documentação mais adequada para uma pes-
quisa em que, afinal, os elementos históricos são mero recurso instrumental para posteriores análises, não 
objeto final do trabalho. Do ponto de vista pragmático, ainda, são as matrizes norte-americanas que têm os 
documentos audiovisuais mais acessíveis, muitos deles disponíveis na internet ou sob consulta em arqui-
vos especializados. A BBC, por sua vez, não apenas foi pioneira nas transmissões televisivas em geral como 
conta com um dos protocolos mais objetivos sobre as transmissões de concertos sinfônicos especificamente 
– esses protocolos estão registrados em documentos que acreditamos servir ainda hoje para muitas de suas 
transmissões, que tornaram-se, assim, as referências estéticas mais longevas e influentes que temos até hoje.

Analisando até a era que antecede em duas décadas 
o ambiente digital, Brian G. Rose sugere três perío-
dos distintos para as transmissões de concertos nos 
EUA [ROSE 1986, pp. 91-119]. O primeiro seria 
exatamente o da transição da rádio para a TV, com 
a presença marcante da NBC Symphony Orchestra 
e seu regente, o italiano Arturo Toscanini, no que 
chama de "década de diversas abordagens", dada a 
rica produção da década de 1950, que contou com 
o impacto público da série educativa "Omnibus". O 
segundo, além das produções da então emergente 
PBS, conta com os prestigiosos especiais de música 
clássica, todos produzidos ao longo da década de 
1960. Finalmente, o terceiro e último período, nas 
décadas de 1970 e 1980, com o amadurecimento da 
linguagem em programas de alto prestígio e custo 
e alguns experimentos para soluções alternativas de 
menor investimento.
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Ao longo dos anos 30 e 40, a música clássica podia 
ser ouvida em diversos programas de rádio nos 
EUA. É o impacto de audiência das redes comer-
ciais e suas parcerias com orquestras de prestígio 
que pavimentaram o caminho para as primeiras 
décadas de transmissão televisiva [ROSE, p. 93].

Os patrocinadores procuraram e ganharam 
prestígio através da transmissão de música 
de concerto. As horas de música na noite do 
programa The Atwater Kent Sunday come-
çaram na antiga rede da AT&T em 1925 e 
permaneceram com a NBC por vários anos. A 
Orquestra Sinfônica de Boston, a Ópera Cívica 
de Chicago e a Orquestra Sinfônica Nacional 
juntaram-se a outra meia dúzia de orquestras 
de concerto na primeira temporada (1926-
1927). A Orquestra Filarmônica de Nova York, 
dirigida por Arturo Toscanini, que mais tarde 
dirigiu a própria orquestra sinfônica da NBC, 
fez suas primeiras transmissões de rádio no 
outono de 1927 – um ano que contou com 
cerca de 20 programas de 'música de concerto'. 
Até o final da década de 1940, as redes sempre 
agendavam pelo menos 20 desses programas, 
geralmente patrocinados por empresas de 
prestígio [STERLING, p. 130]11.

Com a popularidade da televisão nos EUA a partir 
de 1941, o sistema de rádio gradualmente cedeu 
espaço e diminuiu sua presença – pelo menos até 
meados da década de 1950 [STERLING, p. 130]. 
Dois de seus mais proeminentes canais, a CBS e a 
NBC, adaptaram alguns de seus programas à nova 
mídia da televisão – com a estratégia de reprodu-
zir nas telas o que se ouvia no rádio, planejavam, 
provavelmente, tanto fazer a transição de sensibi-
lidade do público quanto agregar valores ao novo 
produto. Em 1944, a NBC televisionou um filme 
feito pelo Office of War Information, com Arturo 

11- "Sponsors sought and gained prestige through broadcast concerto music. The Atwater Kent Sunday 
evening music hours began on the old AT&T network in 1925 and stayed with NBC for several years. 
The Boston Symphony Orchestra, Chicago Civic Opera, and National Symphony Orchestra joined ano-
ther half-dozen concert orchestras in the first (1926-1927) network season. The New York Philharmonic, 
conducted by Arturo Toscanini, who later conducted NBC's own symphony orchestra, made its first radio 
broadcasts in fall 1927 – a year that saw some 20 "concert music" programs. Until the late 1940s the ne-
tworks always scheduled at least 20 such programs, usually sponsored by prestigious firms".

Toscanini regendo o "Hymn of the Nations", de 
Giuseppe Verdi. Alguns anos depois, em 1947, a 
mesma NBC realizou um documentário promocio-
nal chamado "Behind your Radio Dial: The Story 
of NBC", com cenas de bastidores dos estúdios do 
Rockefeller Center e a história e desenvolvimento 
da rede – culminando com o surgimento da televi-
são. O filme abre com imagens da transmissão de 
1944, e termina com a figura de Toscanini que, do 
alto de seus oitenta anos, é visto como estrela da 
modernidade na era das comunicações.

Os sindicatos dos músicos desempenharam um 
papel significativo na determinação de como a 
música seria usada pela televisão. A Federação 
Americana de Músicos (AFM) instigou a suspen-
são de todas as gravações entre 1942 e 1948 – o 
que também coibiu a música "ao vivo" na televisão 
até a primavera de 1948. A AFM também orde-
nou que todos os programas com música, fosse 
em destaque ou acompanhamento, deveriam ser 
transmitidos "ao vivo" antes de serem distribuídos 
por meio de cinescópios – e esses cinescópios não 
poderiam ser emitidos em qualquer estação que 
não fosse afiliada à de origem. Esse arranjo favo-
receu redes em estações independentes e permitiu 
que a AFM reforçasse seu controle na indústria da 
música. Os membros da AFM ficaram impossibi-
litados de gravar para a televisão até 1950, quando 
ela negociou um sistema de royalties para músicos 
(quando ainda não existia algo similar sequer na 
indústria cinematográfica). A música de televisão 
também foi dificultada por desentendimentos entre 
produtores de programas e editores de música, 
com os produtores buscando taxas de licença geral 
ou licenças especiais enquanto as Associações de 
Editores de Música (ASCAP) exigiam três vezes 
mais do que o que era recebido para a música em 
produções cinematográficas [STERLING, p. 132].
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É ao final de parte dessas tratativas que as duas pri-
meiras transmissões se dão, ambas em 20 de março 
de 1948, dois dias após o término da proibição – 
uma pela CBS, outra pela NBC. A atenção pública 
maior é dada à segunda delas, por motivos diver-
sos12. Pela NBC, mais uma vez, o italiano Arturo 
Toscanini, que havia provado ser suficientemente 
"telegênico" – uma preocupação consciente de 
muitos entre os envolvidos na produção –, com o 
diretor Hal Keith planejando como o trabalho dos 
operadores de câmera poderia registrar os distintos 
planos da transmissão.

Inspiradas pelas técnicas do cinema de 
Hollywood, as filmagens envolveram enqua-
dramentos e perspectivas potencialmente 
carregadas de significado, usando e alternando 
entre close-ups do rosto, busto e mãos de Tos-
canini e tomadas de ângulo baixo que aumenta-
ram sua grandeza, autoridade e poder. A perso-
na foi sublimada – o menor gesto ou expressão 
facial ganhou importância e desempenhou um 
papel na construção de sua imagem que ficou 
impressa na imaginação do espectador. 'Seu 

12- "CBS won for 90 minutes with its late Saturday afternoon Philadelphia Orchestra broadcast, whi-
ch, like a good many TV shows at this time, was also heard simultaneously on radio. Cameras for this 
premiere network event, according to critic Howard Taubman, 'ranged over the various sections of the 
orchestra, emphasizing shots of the women musicians' and catching, in one close-up moment, an ob-
viously unaware Eugene Ormandy [o maestro] popping some mysterious chewy object into his mouth" 
[Taubman apud ROSE 1986, p.93]. Por outro lado, publica a Life Magazine que "both concerts, which 
were broadcasted via regular radio channels to their Saturday audiences of millions, were seen as well 
as heard by hundreds of thousands who included not only music lovers but the curious. The Toscanini 
concert, because of the maestro's pre-eminence and the larger network, drew the larger audience and the 
greater reaction" [TAUBMAN, p. 64].

13- "Inspired by Hollywood cinema techniques, the filming involved framings and perspectives that were 
potentially charged with meaning, using and alternating between close-up shots of Toscanini's face, bust 
and hands and low-angle shots that enhanced his grandeur, authority and power… His conductor's per-
sona was sublimated—the slightest gesture or facial expression had an importance to it, and played a part 
in the construction of his image, which became impressed in the viewer's imagination. 'His face was vital 
and intense... The music welled out of him with a force that he seemingly could not brook, and one could 
see him humming, chanting, almost roaring. It was as though every instrument were singing within him. 
Watching him via television gave you the illusion that a new dimension had been found for your com-
prehension of music', wrote critic Howard Taubman in the New York Times".

rosto era vital e intenso ... A música brotou 
dele com uma força que ele aparentemente não 
conseguia tolerar, e alguém podia vê-lo canta-
rolando, cantando, quase rugindo. Era como 
se todos os instrumentos estivessem cantando 
dentro dele. Observá-lo via televisão dava-nos 
a ilusão de que uma nova dimensão havia sido 
encontrada para a sua compreensão da música', 
escreveu o crítico Howard Taubman no New 
York Times [Khoudja-Coyez, p. 12]13. 

Como descreve um crítico da época, três câmeras 
foram utilizadas para essa gravação (Figura 1), 
realizada a partir dos estúdios da Radio City: uma 
no canto anterior do palco, atrás do tímpano; 
outra no centro do balcão; e uma terceira do lado 
direito do balcão [TAUBMAN, p. 64]. A primeira 
câmera mostra, quase exclusivamente, o maestro 
em plano americano variando em close-up do  
rosto com ombros, as outras duas alternam cam-
po médio e longo da orquestra, com enquadra-
mentos do tutti da orquestra (em dois planos) ou 
do maestro somados a alguns grupos instrumen-
tais específicos.
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Figura 1 - Mapa de câmeras para transmissão do concerto inaugural da NBC, do dia 20 de março de 
1948, segundo descrição de Howard Taubmann no artigo "Toscanini's Concert is Telecast by NBC" 

[TAUBMAN, p. 64].
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Os dez concertos dirigidos por Toscanini com a 
orquestra da NBC entre 1948 e 1952 demonstra-
ram não apenas o potencial da transmissão televi-
siva, mas sobretudo uma grande disponibilidade, 
por parte das equipes de transmissão, em encontrar 
os meios adequados para uma estética audiovisu-
al específica para essas transmissões – a despeito 
da complexidade do projeto e diante das tantas 
limitações técnicas. Houve, por exemplo, uma 
evolução na maneira como a música sinfônica era 
televisionada quando a NBC transferiu sua base de 
transmissão dos estúdios para a sala de concertos 
do Carnegie Hall, não apenas pela nova iluminação, 
como também pela adição de câmeras e a previsão 
de alguns movimentos durante a tomada [TAUB-
MAN, p. 64; ROSE 1986, p. 94]. A partir daí, cada 
transmissão passou a contar com uma peculiarida-
de. Como já comentado e descrito em detalhes por 
outro analista [VARON, 2013], a captação de um 
concerto de 1952, dirigido por Kirk Browning, por 
exemplo, foi realizada com quatro câmeras, duas 
das quais em posição central, no meio da orques-
tra, dentro e ao fundo do palco (Figura 2). Uma 
terceira câmera foi posicionada ao lado direito da 
orquestra, e uma quarta, externa ao palco – e em 
posição ligeiramente superior à sua altura [VA-
RON, p. 69]. Os enquadramentos eram, ainda, e 
deliberadamente, centrados no maestro: três das 

14- "When you have someone like Toscanini, all that you do is: you put the camera on Toscanini and you 
are transfixed by the… Because – the subtext of what I was saying is – the closing you are on a man like 
Toscanini, you are hearing the music through looking at that man. You are hearing the music better just 
by looking at his concentration on the music. His concentration communicates to the camera. That's what 
television is about".

quatro câmeras tinham posicionamento nítido para 
cobrir apenas essa função, num jogo de variações 
sobre um mesmo tema curioso pela redundância de 
informação. A opção pelo ângulo reverso (ou seja, 
a filmagem predominantemente a partir da posição 
da orquestra) parece ter sido algo que amadureceu 
com essas gravações – plenamente justificada pela 
presença magnética de Arturo Toscanini.

Quando você tem alguém como Toscani-
ni, tudo o que você precisa fazer é colocar a 
câmera em Toscanini e ficar paralisado nele... 
Porque – o subtexto do que eu estou dizendo 
é – o enquadramento em um homem como 
Toscanini, faz você ouvir a música através 
de olhar daquele homem. Você está ouvin-
do melhor a música apenas observando sua 
concentração na música. Sua concentração se 
comunica com a câmera. Isso é o que é televi-
são [BROWNING, entrevista em vídeo]14.

Uma quarta câmera detalhava a orquestra ou 
cobria seu tutti. Percebe-se, por parte do roteiro da 
captação, não apenas uma maior capacidade de sín-
tese como também um foco objetivo nos termos da 
produção. "A captação inteira… é construída alter-
nando estes enquadramentos, sem qualquer efeito 
ou movimento de câmera. Com uma duração total 
de 28'05" são realizados quarenta e dois cortes… 
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Figura 2 - Mapa de câmeras para transmissão de concerto no Carnegie Hall, produzido pela NBC,  
em 1952, segundo descrição de Gaia Varon no trabalho "Tecnica, Stile e Ideologia nella Musica 

Sinfonica in Video" [VARON, p. 69].
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[cada qual] com duração que varia de um mínimo 
de quatorze segundos a um máximo de um minuto 
e trinta e quatro segundos" [VARON, p.73]15.

Realizadas no ano seguinte ao final do projeto da 
NBC, e ainda anteriores à formação da PBS, que 
seria fundada apenas em 1969, as quatorze horas de 
transmissão da Minneapolis Symphony Orchestra 
receberam um estudo detalhado no mesmo ano 
de sua produção por uma realizadora pública, em 
1953 [PAULU, 1953]. O projeto foi produzido pela 
Universidade de Minnesota e tinha como objeti-
vo experimentar o impacto dessas transmissões 
em cidades com orquestras sinfônicas, mas sem 
recursos técnicos ou financeiros de cidades como 
Nova Iorque, Chicago ou Hollywood. O regente da 
orquestra foi o húngaro Antal Dorati. Segundo um 
de seus comentadores, a última transmissão (em 5 

15- Sobre esta transmissão, o diretor relata em uma entrevista. "The Toscanini broadcasts were originally 
from Carnegie Hall, and because they were remote telecasts, they were given to the remote unit of NBC, 
which happened to be a sports unit. So the sports production people and the sports cameramen and the 
sports directors were in charge of the Toscanini TV concerts. This was in late 1949 or early 1950 and 
Chotzy [Chotzinoff], at that point, had no idea about television at all. He had no input into the television 
format. It was primarily a radio broadcast that was being photographed. Basically as long as they didn't in-
terfere with the radio they were on their own. Things went along like this for a few broadcasts. Then one 
time Chotzy and I happened to be together looking at one of these telecasts. We were sitting and watching 
the monitor. Toscanini was conducting an orchestral transcription of Debussy Girl with the Flaxen Hair. 
The director, having noticed that they were going to be doing something called Girl with the Flaxen Hair, 
decided this was an opportunity to improvise a kind of visual embellishment, since there was very little to 
do with the orchestra, other than shoot Toscanini. So he had added a little setting somewhere in Carnegie 
Hall. He assigned a scenic designer. They put down this grass mat and a mirror with some fake lily pads, a 
pool and a girl sitting on a rock, looking down combing her flaxen hair. As we were looking at this broa-
dcast, Chotzy was observing Toscanini, and then suddenly to one side of Toscanini's face you saw this girl 
combing her hair. Chotzy had this look of horror, and he said, 'Kirk, from what I see here, you're going to 
do these telecasts from now on'. And that was it, just like that. 'I don't know anything about television,' he 
stated emphatically. 'But if this is how it's done, it's going to change with Toscanini, and you're going to 
do it. There's only one thing I want to tell you. Toscanini should be in every single picture you take. I'm 
not saying you can't shoot other musicians, just don't shoot a picture without Toscanini. Remember, just 
the music — nothing more.'" [ROSE 1992, p 87].

de abril de 1953) foi típica nos seus aproximados 
44 minutos de música, oito minutos de intervalo e 
anúncios [PAULU, p. 158].

Essas transmissões contaram com premissas 
bastante diferentes daquelas da NBC. Captadas no 
Northrop Memorial Auditorium, espaço de en-
saios e apresentações da orquestra, as transmissões 
não contaram com a presença do público, sendo 
pensadas objetivamente para a televisão – ao longo 
dos primeiros meses daquele ano de concertos sin-
fônicos, elas foram produzidas como uma espécie 
de série de nove concertos com câmeras e micro-
fones adicionados, para transmissão ao vivo: "toda 
a orquestra e seus noventa integrantes ensaiavam 
e realizavam as apresentações com o equipamento 
no palco, estando disponível para a transmissão 
por três horas" [PAULU, p. 158 e p. 164]. 
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Do ponto de vista estético, de modo geral, foi 
privilegiado o movimento das câmeras, o que, 
mesmo em quadros de quinze a vinte segundos, 
garantiam uma maior variedade de ângulos em 
um plano contínuo – sempre que possível, a tran-
sição de um instrumento se dava em movimento 
em vez de usar os cortes entre câmeras, percebi-
dos como desorientadores para o telespectador 
[PAULU, p. 161]. As câmeras em movimento 
permitiam, ainda, que, mesmo em seções musicais 
de longa duração onde prevalecia um solo ou um 
naipe único de instrumentos, fosse possível va-
riação de planos [PAULU, p. 161]. Outro cuidado 
foi estabelecer uma relação entre a expressividade 
dos planos e seu conteúdo musical. "Em músicas 
de tempo lento, como o Prelúdio do 'Lohengrin' 
de Wagner, as câmeras se moviam muito deva-
gar. Para músicas rápidas, nervosas ou agitadas, 
como o primeiro movimento dos movimentos da 
'Sinfonia Clássica' [de Prokofiev], os movimentos 
eram mais rápidos" [PAULU, p. 161]16.

Decidiu-se que as câmeras poderiam aparecer em 
alguns planos (eventualidade que era comunicada 
aos telespectadores antes de cada apresentação), o 
que permitiu uma maior mobilidade no roteiro. 
Além disso, foram previstas pequenas alterações 
no mapa da orquestra [PAULU, pp. 163-164]. A 

16- "In slow-paced music, such as the Wagner Lohengrin Prelude, the cameras moved very slowly. For fast, 
nervous, or agitated music, such as the first movement of the Classical Symphony movements were faster". 

Câmera 1 operava a partir de plataformas espe-
ciais construídas para a ocasião (Figura 3), e foi 
pensada a fim de permitir a máxima capacidade de 
movimentação possível (acabou por ser a respon-
sável por cerca de 50% das tomadas ao longo das 
transmissões). A Câmera 2, no fundo do palco à 
esquerda, cobria os violinos de um ângulo interior 
à orquestra, mas também percussão e tímpanos, 
madeiras e trompas, violas, cellos e o regente.  
A Câmera 3, sobre um praticável ao fundo da 
orquestra, era a menos manejável em termos de 
movimentação de palco, mas tinha planos detalha-
dos de contrabaixos, tuba, trombones, trompetes, 
trompas (com limitações) e percussão, além dos 
violinos e do regente [PAULU, pp. 163-164]. A 
ideia de levar o telespectador para "dentro" da or-
questra, disponibilizando na televisão imagens iné-
ditas para qualquer ouvinte de sala de concerto, foi 
o que justificou close-ups de mãos de instrumentis-
tas enquanto estes tocavam seus instrumentos, ou 
os vários ângulos do regente enquanto indicava a 
entrada dos instrumentos – com eventuais efei-
tos de fusão para o solista em questão [PAULU, 
p. 161]. Neste sentido, sobreposições de imagens 
foram exploradas em diversos modelos, buscando 
"intensificar propósitos musicais, com as técnicas 
de televisão servindo aos objetivos musicais, mais 
que o contrário" [PAULU, p. 162].
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Figura 3 - Imagem adaptada de Burton Paulu no trabalho "Televising the Minneapolis Symphony 
Orchestra", sob a legenda: "Mapa de orquestra e câmeras para série de televisão da Orquestra 

Sinfônica de Minneapolis. Câmera 1 pode mover-se livremente sobre a plataforma a frente da 
orquestra; Câmera 2 trabalha no espaço aberto entre violinos, madeiras e percussão;  

Câmera 3 sobre a plataforma ao fundo da orquestra" [PAULU, p. 6]
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Sobre o processo de transmissão, esses experimen-
tos deixaram um dos relatos mais antigos, rico em 
detalhes descritivos de um sistema de comando 
onde diretor musical e diretor de televisão dividem 
especialidades – o primeiro estudando partituras e 
roteirizando os planos de cada câmera, por seções 
ou compassos, e o segundo adequando as necessida-
des musicais à logística de fotografia e movimento 
[PAULU, p. 165]. A equipe contava com treze 
pessoas, entre elas três operadores de câmeras (cada 
um com três assistentes), dois técnicos (áudio e pro-
dução), diretor musical, assistente musical, diretor de 
televisão, assistente de produção, além do responsá-
vel administrativo [PAULU, p. 164]. Uma descrição 
detalhada do processo de produção – que se tornou 
um protocolo reconhecido até hoje – foi documen-
tada pela primeira vez neste estudo que, pela sua 
relevância, cita-se em toda sua extensão:

Depois que o diretor de música marcou todas 
os planos da orquestra para cada programa, ele 
as revisou com muito cuidado com o diretor 
de televisão. Eles tocaram as gravações dos 
trechos selecionados, o diretor de música con-
tando os compassos e dando as entradas nos 
números correspondentes ao plano enquanto 
ele e o diretor de televisão visualizavam os mo-
vimentos da câmera. Tudo isso era preparató-
rio para os ensaios de sábado, que antecediam 
a transmissão de cada domingo. No palco do 
Northrop Memorial Auditorium, a plataforma 
para a Câmera 1 foi montada e as cadeiras dos 
músicos arrumadas normalmente, cada uma 
com um grande cartaz indicando o instru-
mento que seria colocado ali durante a trans-

missão. De uma sala de controle improvisada 
fora do palco, o diretor de televisão colocou 
duas câmeras de propriedade da universidade, 
comandadas por estudantes universitários de 
televisão e engenharia, ao longo das tomadas 
atribuídas às Câmeras 1 e 2, enquanto eram 
reproduzidos registros de todas as obras do 
programa. Desta forma, todas as cenas foram 
ensaiadas, e toda a sequência de movimentos 
de câmera ficou completamente estabelecida. 
Nas manhãs de domingo, a equipe técnica da 
WCCO-TV trouxe o caminhão, instalou as 
conexões de microondas com o transmissor e 
instalou as três câmeras e o microfone usa-
do nas transmissões. O diretor de televisão 
distribuiu folhas de dicas e reviu todas as fotos 
com os operadores de câmera, que tinham 
como assistentes os engenheiros de televisão 
da Universidade que haviam passado pelo 
ensaio em palco vazio no dia anterior. Durante 
a manhã, os recursos de transmissão foram 
ensaiados. A orquestra reuniu-se às 12h30 e 
depois de um ensaio musical de cinco ou dez 
minutos, juntou-se a uma versão completa do 
programa. O ensaio terminou, sobraram cerca 
de trinta minutos para uma rápida conferência 
final do pessoal de produção, com a transmis-
são em si sendo realizada das 2:30 às 3:30. Em 
vista do único ensaio orquestral permitido para 
um programa tão complexo, houve surpreen-
dentemente poucos erros técnicos durante as 
transmissões. À medida que a série progrediu, 
novas planos foram introduzidos e o trabalho 
da câmera melhorou, mais e mais habilidade 
se manifestando à medida que produtores e 
operadores de câmera se tornavam uma equipe 
bem integrada [PAULU pp. 165-166]17.
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Em ambos os casos, tanto nas transmissões de 
Minnesota quanto nas da NBC, há alguns sinais 
sobre como a estética televisiva influiu na recep-
ção da música exibida. A avaliação qualitativa do 
projeto da Universidade de Minnesota, no entan-
to, conta com baixa amostragem – e sua recepção, 
em geral positiva, não parte de uma pesquisa 
metodologicamente confiável [PAULU, p. 170]. 
Assim, como conclusão desses experimentos, a 
própria produção apontou a "necessidade de mais 
espaço de palco para câmeras" e "melhor ilumina-
ção do que aquela de um concerto regular", além 
de "espaço no palco espaço insuficiente para que os 
músicos deixem de aparecer aglutinados na tela da 
televisão" [PAULU, p. 169]. A predominância de 
imagens de músicos é vista pelos produtores com 
certa reticência e encara-se como positivas as ex-
periências com animações e desenhos ilustrativos 
durante a performance [PAULU, p. 170].

Algumas das deficiências do projeto foram credita-
das às dificuldades no domínio do aparato de trans-
missão, com críticas sobre a monotonia das imagens 
das orquestras. Sobre esse aspecto, curiosamente, 
notou-se que, "enquanto alguns espectadores pare-
cem ter se mostrado perturbados com o trabalho da 
câmera durante a seleção de imagens", mesmo com 
roteiro que, deliberadamente, manteve essas altera-

17- "After the music director had blocked out all the orchestra shots for each program, he reviewed them 
very carefully with the television director. They played through records of the selections, the music direc-
tor counting measures and calling out shot numbers as both he and the television director visualized the 
camera movements. All this was preparatory to the Saturday dry-run rehearsals which preceded each Sun-
day telecast. On the stage of Northrop Memorial Auditorium the platform for Camera 1 was set up and 
the musicians' chairs arranged normally, each bearing a large placard naming the instrument to be seated 
there during the telecast. From an improvised off-stage control room the television director then put two 
university-owned cameras, manned by university television engineers, through the shots assigned to Ca-
meras 1 and 2 as records were played of all the selections of the program. In this way every shot was rehe-
arsed, and the entire sequence of camera movements thoroughly established in the minds of all production 
person. On Sunday mornings the WCCO-TV technical crew brought over their remote truck, set up 
microwave connections with the transmitter, and installed the three cameras and one music microphone 
used for the telecasts. The television director distributed cue sheets and reviewed all shots with the came-
ramen, who had as their assistants the University television engineers who had gone through the dry-run 
rehearsal the previous day. During the morning the intermission features were rehearsed. The orchestra 
assembled at 12:30 and after a five or ten minute music rehearsal joined in a complete run-through of the 
program. The rehearsal completed, there remained about thirty minutes for a hurried final conference of 
the production staff, with the broadcast itself taking place from 2:30 to 3:30. In view of the single orches-
tral rehearsal allowed for such a complex program there were astonishingly few technical slips during any 
of the broadcasts. As the series progressed, new shots were introduced and camera work improved, more 
and more skill being manifested as producers and cameramen grew to be a well integrated team".

ções ao mínimo, outros espectadores "tomavam os 
cortes rápidos de câmera no decorrer da obra como 
algo excitante e um estimulante acompanhamento 
visual para a música" [PAULU, p. 168]. 

Do mesmo modo, não temos estatísticas criteriosas 
que meçam o julgamento qualitativo por parte do 
público para os eventos produzidos pela NBC. Para 
as transmissões dessa emissora, resta evidente, a 
partir da avaliação dos críticos especializados, que 
os acertos centraram-se numa espécie de "estilo 
direto" – que seguia a diretriz de que músicos ren-
dem belos planos, o que, eventualmente tendo por 
pivô personalidades magnéticas como o maestro 
Toscanini, resultava em transmissões muito efe-
tivas a despeito da simplicidade e redundância das 
imagens. Curiosamente, a variedade visual parece 
ser uma distração quando diante de figuras caris-
máticas como Toscanini ou, mais tarde, Leonard 
Bernstein. Esta estética de gravação foi tipificada 
nos programas com Toscanini e "provaram ser um 
dos mais populares e influentes métodos de apre-
sentação de música pela televisão… a NBC empre-
gou esta técnica não apenas para as transmissões da 
NBC Symphony mas também… o programa NBC 
Concert Hall, em 1948 e dois interessantes progra-
mas com música ao vivo em princípios da década 
de 1950" [ROSE 1986, p. 96].
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A análise do impacto quantitativo em ambos casos 
é curioso, e nos leva imediatamente às inquietações 
que dizem respeito às produções do período histó-
rico seguinte. Com uma audiência de pelo menos 
100.000 pessoas por transmissão, a Orquestra de 
Minneapolis alcançou um público maior do que 
o conseguido em qualquer uma das muitas trans-
missões de rádio da orquestra. Assim, sob a ótica 
da instituição promotora dos concertos, o projeto 
mostrou-se muito positivo e promissor: durante a 
temporada de 1952-53, a Orquestra Sinfônica de 
Minneapolis apresentou quarenta e nove concer-
tos nas cidades de Minneapolis e St. Paul e trinta e 
cinco concertos em turnê, com aproximadamente 
129.000 assentos vendidos para todos esses con-
certos – número ligeiramente inferior ao mínimo 
comprovável para cada uma das nove transmissões 
[PAULU, pp. 170-171]. A conclusão dos diretores, 
neste sentido, foi inequívoca: "é evidente que uma 
orquestra sinfônica pode estender enormemente 
o alcance de seus serviços através da televisão. Isso 
não quer dizer que a televisão substituirá o rádio 
como um meio de transmitir a música sinfônica. 
Mas desde que a televisão está claramente aqui para 
ficar – pelo menos até que o rádio a cores o substi-
tua! – suas potencialidades para a música devem ser 
totalmente exploradas" [PAULU, p. 171]18. 

No princípio, a música clássica, acreditava-se, forne-
cia não apenas uma programação com os requisitos 
regulatórios para uma desejada televisão de "qualida-
de", mas também atraía espectadores de renda mais 
alta, o principal mercado para os aparelhos recep-
tores domésticos no período [ROSE 1986, pp. 2-3]. 

18- "Clearly a symphony orchestra can extend the range of its services enormously through television. This 
is not to say that television will ever supplant radio as a medium for projecting symphonic music. But since 
television is clearly here to stay – at least until color radio replaces it! – its potentialities for music should be 
fully explored."

Porém, a década de 1950 foi um período de grande 
crescimento para a televisão dos EUA, com novas 
emissoras proliferando e o público em expansão.  
Por isso, quando a ênfase comercial migrou do pú-
blico de alta renda para o público de massa, o apelo 
da música clássica tornou-se um passivo econômico, 
tornando sua viabilidade continuada em horários 
comerciais cada vez mais incerta. Assim, se, como 
vimos, o alcance é extraordinário sob o ponto de 
vista de uma instituição sinfônica, com o amadure-
cer da década de 1950 ele se tornou flagrantemente 
mais medíocre sob o ponto de vista de uma rede de 
televisão comercial [ROSE 1986, pp.15-16]. Nessa 
primeira fase de transmissões, os programas da NBC 
Symphony conviveram com outros, soluções alter-
nativas de maior ou menor viabilidade comercial, 
entre os quais podemos citar "The Voice of Firesto-
ne"19, "Meet the Masters"20, "The Standard Hour"21 
ou, ainda, o sempre impressionante "Omnibus"22, 
além de transmissões locais com orquestras como 
as de Indianápolis, Baltimore, Chicago, Charlotte, 
Kansas e São Francisco [ROSE 1986, p 96-98]. 
Mas, com relação ao impacto quantitativo dessas 
produções, mesmo que em geral ultrapassando em 
prestígio e interesse aqueles programas de rádio que 
os precederam, elas preservam, naturalmente, o foco 
em um público específico, uma pequena fração da 
então crescente demanda da audiência da televisão. 
É isso que explica por que "The Voice of Firestone", 
por exemplo, que migrou da rádio para televisão 
em 1949 e contava com um elenco de apresentações 
de cantores de ópera e músicos clássicos, alcançou 
um público não desprezível de dois a três milhões 
de telespectadores e, mesmo assim, teve que sair do 
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horário nobre, pois, ainda que satisfizesse aos patro-
cinadores, não era condizente com as necessidades 
comerciais da NBC, migrando primeiro para um ho-
rário matinal de domingo e, anos depois, para a rede 
ABC [ROSE 1986, p. 3]. Mesmo distante do horário 
nobre, o prestígio de alguns programas e o sucesso 

19- Programa de rádio e televisão de música clássica de longa duração, o show contou com importantes 
cantores em seleções de ópera e opereta. Originalmente intitulado The Firestone Hour, foi transmitido pela 
primeira vez na rede NBC Radio em 3 de dezembro de 1928 e posteriormente exibido na televisão em 1949. 
O programa foi transmitido pela última vez em 1963. A Firestone patrocinou uma série de televisão relacio-
nada, The Voice of Firestone Televues, estreada em 29 de novembro de 1943 pela NBC. Vista pela primeira 
vez em abril de 1944, ela continuou até janeiro de 1947, com tópicos de interesse especial em formato de do-
cumentário. Os programas eram conhecidos não apenas pela música clássica, mas pelo apoio a organizações 
como a 4-H e as Nações Unidas [DUNNING, p. 705].

20- Programa de televisão completamente dedicado à música clássica, estreado pela NBC em 24 de feve-
reiro de 1952. A série, que decorreu durante a temporada de 1952, é considerada um programa pioneiro 
para a música clássica televisiva, um espetáculo repleto de estrelas da música de concerto, em um formato 
semelhante ao dos documentários de "backstage". O formato garantiu um apelo mais amplo ao público, ao 
mesmo tempo que permitiu variações no estilo visual entre performances e sequências de diálogos. 

21- "Transmissões sinfônicas semanais, iniciadas por rádio em 24 de outubro de 1926 pretendendo sobre-
tudo uma espécie de serviço público de alta educação; mais tarde, uma temporada de treze semanas com 
apresentações na televisão em espaços não convencionais e formatos imaginativos, com posicionamento 
de câmeras e padrões de edição cuidadosamente curados" [PEABODY Awards, website].

22- "Omnibus" foi a revista cultural de maior sucesso na história da televisão comercial dos EUA e um 
protótipo para o desenvolvimento de programação em televisão educativa. Desenvolvido pela Oficina de 
Rádio e Televisão da Fundação Ford, o programa gerou patrocínio corporativo e uma audiência de rede 
leal, ao longo de nove anos (1952 a 1961), em todas as três redes. Sua relação com a música clássica começa 
em um programa com Leopold Stokowski dirigindo "Guia do jovem para a Orquestra" de Benjamin Brit-
ten – levando adiante a ideia dos produtores de vincular educação e entretenimento na produção de uma 
série de palestras visuais que eventualmente se tornaria modelo para a televisão educativa norte-americana. 
O mais estimulante e original entre esses professores eletrônicos foi o regente de orquestra e compositor 
Leonard Bernstein, que ampliou as possibilidades de análise musical e performance na televisão. Começan-
do com sua análise da Quinta Sinfonia de Beethoven, em 1954, Bernstein trouxe sua paixão intelectual e um 
senso de descoberta ao assunto que, mais tarde, o permitiu explora tanto gêneros como os do Musical, Jazz, 
Ópera ou a música moderna. Durante a maior parte de sua veiculação, "Omnibus" foi transmitido ao vivo, 
tornando-se a joia do "gueto" da programação de fim de semana na tarde de domingo. Como o dia se tornou 
mais "valioso" (devido, em parte, às transmissões do futebol americano profissional pela CBS), "Omnibus" 
mudou para outras redes. A série foi vista na CBS de 1952 a 1956; na ABC de 1956 a 1957; e na NBC 1957 a 
1961 [BROOKS, p.1074].

televisivo de personalidades como o regente Leo-
nard Bernstein mantiveram, ao longo das décadas de 
1950 e 1960 a aposta em um conteúdo que poderia 
seguir como vitrine para anunciantes e público de 
alto padrão – mas, agora, restrito a eventos especiais 
e ocasionais [ROSE 1986, p. 104].
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Esses eventos especiais, no entanto, foram muito 
importantes para a evolução da linguagem das 
transmissões ao longo da década de 1960. Alguns, 
por exemplo, rearranjaram o próprio espetáculo 
para as demandas das câmeras: os músicos, em vez 
de serem agrupados em um semicírculo adensado, 
foram espalhados para que pudessem ser vistos em 
uma amplitude mais horizontal; o piano solista, em 
vez de ter sua cauda aberta ao público, foi inverti-
do, o que garantia novas oportunidades de ângulos 
[ROSE, p. 104]. Em uma transmissão de 1960, na 
série chamada "Spring Festival of Music", o esti-
lo de direção Roger Englander – econômico em 
cortes, mas virtuosístico em consciência musical 
– alcançou alguns efeitos audiovisuais que seguem 
elogiáveis a despeito de toda a evolução técnica ao 
longo da história.

Para captar a verve romântica da música, 
Englander se baseou extensivamente em uma 
câmera montada em uma grua, que ele dirigiu 
com precisão coreográfica. Durante um dos 
solos de Browning [John Browning, pianista 
solista], a câmera passeou de cima para baixo, 
circulou em volta dele e acabou com uma 
visão do pianista e do maestro no exato mo-
mento em que a orquestra se lançava em uma 
seção de acompanhamento. Outro solo come-
çou com a câmera graciosamente arqueando 
em torno do teclado e, em seguida, segurando 
uma imagem de Browning por dois minutos 
enquanto ele tocava o tema principal. Na 
grande conclusão que se seguiu, um rápido 
corte para Antonini [Alfredo Antoninni, 
regente da orquestra], atingindo o dramático 
tempo forte, foi instantaneamente substituído 
por uma tomada completa e abrangente da 

23- "To capture the music's romantic verve, Englander relied extensively on a crane-mounted camera, whi-
ch he directed with choreographic precision. During one of Browning's solos, the camera swept down from 
above, circled around him, and ended up with a view of the pianist and the conductor at the exact moment 
the orchestra launched into a stirring accompanying section. Another solo began with the camera gracefully 
arcing around the keyboard and then holding on a view of Browning for two minutes as he played the main 
theme. At the grand conclusion which followed, a quick cut to Antonini [regente da orquestra] hitting the 
dramatic downbeat was instantly replace by a full, sweeping shot of the orchestra, closing at the finale with 
a high-angled view of the studio that finished on a close-up of browning's hands. Concert music has rarely 
been televised with such a brio". 

24- The Quarterly of Film Radio and Television foi publicado pela primeira vez em 1945 como Hollywood 
Quarterly, renomeado em 1951, e tem operado sob o título atual desde 1958. Publicados entre junho de 
1955 e dezembro de 1969, as oitenta monografias do departamento de Engenharia da BBC foram produzi-
das com intuito de gerar protocolos técnicos de operação para as transmissões da rede britânica.

orquestra, fechando no final com uma visão 
de ângulo alto do estúdio que terminou em 
um close-up das mãos de Browning. A música 
de concerto raramente foi televisionada com 
tal brio [ROSE 1986, p. 104]23.

Muito do que o público via nesses especiais ama-
durecera em discussões entre produtores e mú-
sicos à mesma época. Neste sentido, reservam-se 
duas fontes principais, publicadas numa distância 
de oito anos, que deveriam servir como base téc-
nica para muito do que acabou por ser produzido 
desde então. A primeira delas é o ensaio "Music, 
Television, and Aesthetics" de Roger Cantrick, 
publicado pela "The Quarterly of Film Radio and 
Television" (QFRT) em outono de 1954; a outra é 
a Monografia 40 da divisão de engenharia da BBC, 
intitulada "The Broadcasting of Music in Televi-
sion" e publicada em fevereiro de 196224. "Music, 
Television, and Aesthetics" divide as funções das 
imagens numa transmissão em dois grandes gru-
pos – reforço e contraponto –, desenvolvendo-as 
como premissas a partir das quais deve-se discutir 
as propriedades técnicas da câmera (composição, 
lentes, distância, foco, movimento), os recursos do 
sistema de switching (o corte, a dissolução, o fade, o 
wipe, a superposição, a divisão de tela) e os fatores 
estéticos da montagem (concepção musical, dura-
ção dos planos e número de cortes, uso de repe-
tição x variação) [CANTRICK pp. 66 e 74]. "The 
Broadcasting of Music in Television", produzida 
a partir do setor de engenharia da rede britânica, 
reserva algumas palavras sobre a pertinência de 
movimentos de câmera e a dificuldade do close-up 
para a inteligibilidade da produção [BBC MONO-
GRAPH, p. 6 e 7].
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Fazendo um esforço de retorno ao básico elemen-
tar, o artigo da QFRT descreve o que se poderia 
esperar, em termos conceituais, de uma produção 
do gênero. A função de reforço é, assim, definida 
como aquela realizada quando a imagem revela 
a fonte do som – seja um músico de dentro da 
orquestra, um naipe completo ou mesmo o solista 
do evento. Essa fonte, evidentemente, é por si só 
uma seleção entre a multiplicidade de sonoridades 
que soam conjuntamente a cada compasso de uma 
apresentação musical. Não seria possível, aqui, 
discutir questões técnicas de análise musical, mas 
podemos justificar a imagem ideal dessa função, 
grosso modo, como a aquela que expressa os mú-
sicos que executam a melodia principal e, eventu-
almente, seu acompanhamento quando veemente 
[CANTRICK p. 67]. A função de contraponto, 
por sua vez, se define como aquela que apresenta 
algo distinto dos sons mais evidentes. Nesse caso, 
é possível determinar três modos específicos: 1) 
os realistas, com seleção de fontes sonoras secun-
dárias; 2) os realistas, com imagens de adereço da 
arquitetura da sala, do público, eventuais objetos 
cênicos, o maestro; 3) os não realistas, que abando-
nam a cena para apresentar elementos fantásticos, 
como animações ou imagens de cobertura variadas 
– arranjos de flores ou trechos da partitura, além de 
formas arquitetônicas ou gráficas mais ou menos 
abstratas [CANTRICK, p. 76].

Com relação às opções dadas pela câmera, o artigo 
chama atenção para o fato de que, assim como na 
música, a composição da imagem deve contar com 
mais de um tema simultâneo; "por exemplo, se um 
violinista e um pianista chegam a um ponto em 
uma sonata onde cada um dos dois temas princi-

25- "For example, if a violinist and a pianist reach a point in a sonata where each of the two main themes 
is played fortissimo, a two shot is definitely needed".

26- "Move closer to the performers until at the climax the viewer would be swept into the very vortex of 
the situation by means of a blurred image".

pais é tocado fortissimo, uma seqüencia com dois 
planos é definitivamente necessária" [CANTRICK 
p. 68]25. Sobre o foco, há a explícita indicação de 
que se, por um lado, uma imagem clara nos dá uma 
sensação de estabilidade emocional, aquela ligeira-
mente desfocada pode garantir um estado de opres-
são – o autor considera absolutamente concebível 
que, em uma série de tomadas, o diretor escolha 
"aproxime-se dos artistas até que, no clímax, o es-
pectador seja varrido para dentro do próprio vórti-
ce da situação por meio de uma imagem desfocada" 
[CANTRICK, p. 68]26. A escolha das lentes e a dis-
tância delas em relação à orquestra devem também 
ser elementos de curadoria cuidadosa: uma tomada 
próxima realizada por uma lente de 18mm – com 
uma distância focal menor, logo um ângulo maior 
e uma ampliação menor – é, do ponto de vista 
expressivo, diferente de uma imagem em close-up 
feita por uma lente de 135mm – cuja distância focal 
maior permite um ângulo menor e a captura de 
objetos mais distantes da câmera, com uma boa 
ampliação. "Dadas duas câmeras usando lentes 
de igual comprimento de foco, a mais distante do 
objeto produz imagens de maior objetividade emo-
cional – quanto maior a distância, maior o senso de 
desapego; quanto mais próxima a câmera, maior a 
sensação de envolvimento emocional" [CANTRI-
CK, p. 68]. Tudo isso que é, afinal, uma espécie de 
básico de qualquer curso de fotografia, acaba sendo 
explicitado ao longo do ensaio numa tentativa de 
estabelecer parâmetros objetivos musicais para as 
filmagens: no caso das lentes, por exemplo, via de 
regra, "na música romântica do final do século XIX, 
os closes são frequentemente mais apropriados; na 
música clássica do início do século XVIII, devem 
ser mais raros" [CANTRICK, p. 68].
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Movimento. A câmera pode fazer movimen-
to de pan, tilt, dolly e truck. Que dispositivos 
apropriados para usar durante as passagens 
de conexão musical, movendo de um músico 
ao outro! No primeiro movimento da Sin-
fonia de Mozart G Menor, durante a grande 
pausa para a duração de um compasso entre 
o primeiro e o segundo temas, por que não 
passar dos primeiros violinos que tinham 
o papel principal para os instrumentos de 
sopro que agora ganham destaque? Em uma 
fuga de órgão de Bach, onde uma passagem 
de stretto aumenta a intensidade até o clí-
max, a câmera pode se mover em direção ao 
console e chegar a um close-up assim que o 
ponto culminante musical é atingido. Longos 
crescendos, como nas aberturas de Rossini, 
podem ser expressamente representados por 
uma dolly lenta; diminuendos longos, por 
um movimento de volta. Em uma abertura 
de quarteto de cordas em que (como em nu-
merosas vezes) os executores se juntam um 
a um, o acréscimo de uma tomada, para duas 
tomadas, para três três tomadas, para quatro 
tomadas poderia ser alcançado por um mo-
vimento de truck cuidadosamente planejado, 

27- "Movement. The camera can pan, tilt, dolly, and truck. What appropriate devices to use during connec-
ting passages, moving from one subject to the next! In the first movement of the Mozart G Minor Symphony 
during the grand pause for a measure's duration between the first and second subjects, why not pan from the 
first violins who had the chief role to the woodwinds who now come into prominence?- a more expressive 
depiction of the brief silence than a cut, since it stresses the continuity of the music. In a Bach organ fugue 
where a stretto passage builds up intensity to a climax, the camera might dolly in toward the console and 
arrive at a close-up just as the musical climax was reached. Long crescendos, as in Rossini overtures, can be 
expressively depicted by a slow dolly in; long diminuendos, by a slow dolly back. In a string-quartet opening 
where (as in numerous instances) the per- formers join each other one by one, the growth from one shot to 
two shot to three shot to four shot could be achieved by a carefully planned trucking movement, thus con-
veying the feeling of continuous growth inherent in the music. Very important in connection with camera 
movement is the speed with which it is executed. A slow truck or dolly is entirely different in effect from a 
zoom. Trucking also lends itself to long passages of music which do not serve thematic purposes but act as 
extensions, transitions, excursions, etc. The listener's attention is not supposed to be completely absorbed at 
such times; he finds a slow shift of the visual scene a welcome "breathing space." The tilt, like the pan, will 
reflect the continuity of the musical thought better than a cut when the melodic thread passes from one per-
former to another seated farther upstage. This might happen, for instance, in the Brahms "Double Concerto" 
where the cellist and the violinist play, seated and standing, respectively. In general, the mobility of the TV 
camera is what distinguishes it most characteristically from the listener in the concert hall. The camera's 
privilege to move around is a tremendously expressive asset."

transmitindo, assim, a sensação de cresci-
mento contínuo inerente à música. Muito 
importante em conexão com o movimento 
da câmera, é a velocidade com que ela é exe-
cutada. Um truck ou dolly lento é totalmente 
diferente de um efeito de zoom. O travelling 
também se presta a longas passagens de 
música que não servem a fins temáticos, mas 
atuam como extensões, transições, excursões, 
etc. A atenção do ouvinte não deve ser com-
pletamente absorvida em tais momentos; ele 
encontra uma mudança lenta da cena visual, 
um "espaço para respirar" bem-vindo. O tilt, 
como a pan, refletirá melhor a continuidade 
do pensamento musical do que um corte 
quando o fio melódico passa de um intérpre-
te para outro sentado mais acima do palco. 
Isso pode acontecer, por exemplo, no "Duplo 
Concerto" de Brahms, onde o violoncelista e 
o violonista tocam, um sentado e um de pé, 
respectivamente. Em geral, a mobilidade da 
câmera de TV é o que mais a distingue do 
ouvinte na sala de concertos. O privilégio da 
câmera de poder se movimentar é um ativo 
tremendamente expressivo. [CANTRICK, 
pp. 68-69]27.
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Os efeitos de corte inerentes ao sistema de switching 
também são analisados. É sugerido o corte seco 
para obras em que o tratamento temático musical 
seja analogamente abrupto (dando como exemplo 
obras para teclado de J. S. Bach), a dissolução ou 
fusão quando o material temático suceder um ao 
outro de modo orgânico ("como em música im-
provisada ou a de Claude Debussy"), os recursos de 
fade in e out apenas entre os movimentos (o que é 
justificado pela convenção de recepção que reco-
nhece no efeito a "passagem de tempo"). Outros 
efeitos menos ortodoxos, como o wipe, a superposi-
ção ou o split screen, devem também seguir inquie-
tações musicais correlatas – por exemplo, quando 
temas se sucedem ou quando alguma relação dialogal 
entre conjuntos distintos dentro do palco acabam 
por torná-los justificados [CANTRICK, p. 71].

Quanto à roteirização propriamente dita, todo 
artigo parte de uma mesma premissa. Há que se 
respeitar o fato de que existem obras musicais mais 
e menos complexas, longas e curtas, dramáticas e 
decorativas, intimas e expansivas. O assunto mais 
espinhoso, e que eventualmente será tema central 
de análise em capítulos posteriores deste trabalho, 
diz respeito ao tamanho e à quantidade de cortes. 
O artigo, convicto da necessidade de total simbiose 
entre a estrutura da música e sua correlação visual, 
deixa de levar em consideração que uma transmis-
são pode tanto explicitar essas dualidades quanto 
mediar sua fruição, eventualmente respondendo 
à sua complexidade com uma expressividade mais 
simples, ou mesmo dando interesse dramático em 
obras decorativas e intimidade em obras expansivas 
– são opções estéticas que, afinal, se tornam difíceis 
de prescrever à luz das tantas necessidades que uma 

transmissão envolve. Uma delas, o problema de va-
riação e repetição, é tão sensível que parece trans-
parecer em alguma contradição. Mais uma vez, o 
comentário é tão enriquecedor em suas implicações 
que a citação segue na extensão do original.

Como já vimos, há todos os motivos para 
repetir planos quando a música repete passa-
gens. No entanto, o efeito no ouvinte de uma 
repetição musical é estabelecer simetria. A 
simetria envolve a correspondência de duas 
entidades distintas. Para conseguir este efeito 
visualmente, o uso de duas tomadas diferentes 
do objeto que possui qualidades simétricas é 
muitas vezes desejável. Por exemplo, quando 
o pianista toca o primeiro período de uma 
forma em duas partes, uma tomada em plano 
médio de um ângulo lateral pode ser usa-
do. Enquanto isso, faz-se a segunda câmera 
ocupar uma posição um pouco mais à frente; 
mas em todos os outros aspectos, combina-se 
a composição com a da primeira câmera – a 
mesma distância do sujeito, a mesma posição 
do sujeito no quadro, a mesma lente, etc. 
Quando a repetição musical começar, corta-
-se imediatamente para a segunda câmera. 
O espectador é mostrado a uma imagem que 
ele reconhece ser um pouco diferente, mas 
apenas o suficiente para identificá-lo como um 
segundo plano. O fato mais notável sobre esse 
segundo plano é sua simetria com a primeira 
imagem. Os dois planos seguem um ao outro 
diretamente no tempo, assim como a repeti-
ção musical. Eles são realmente duas ocorrên-
cias diferentes da mesma coisa, assim como 
a música é. Em uma forma-sonata em que os 
temas são literalmente trazidos de volta depois 
de muito material contrastante ter sido usado, 
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uma repetição literal da imagem original é 
desejável. Observe, entretanto, que um compo-
sitor raramente permite que a repetição literal 
continue por muito tempo nessa forma sem 
variação; portanto, esteja pronto para modificar 
a imagem original mais cedo do que em sua pri-
meira ocorrência [CANTRICK, p. 73]28.

São modos completamente originais e estimulan-
tes de pensar uma transmissão sinfônica. Há claro, 
aspectos questionáveis – tanto por sua exequi-
bilidade pragmática num evento ao vivo quanto 

28- "As we have already seen, there is every reason to repeat shots when the music repeats passages. 
However, the effect on the listener of a musical repeat is to establish symmetry. Symmetry involves the 
matching of two distinct entities. To achieve this effect visually, the use of two different shots of the sub-
ject possessing symmetrical qualities is often desirable. For example, when the pianist plays the first period 
of a two-part form, a medium shot at a side angle might be used. Meanwhile, have the second camera take 
up a position slightly more to the front; but in every other respect, match the composition to that of the 
first camera-the same distance from the subject, the same position of the subject in the frame, the same 
lens, etc. When the musical repeat begins, cut immediately to the second camera. The viewer is shown a 
picture which he recognizes to be somewhat different, but only enough different to identify it as a second 
shot. The most striking fact about this second shot is its symmetry with the first picture. The two shots 
follow each other directly in time, just as does the musical repeat. They are really two different occurren-
ces of the same thing, just as the music is. In a sonata form where themes are literally brought back after 
much contrasting material has been used, a literal repetition of the original picture is in order. Notice, 
though, that a composer rarely allows literal repetition to continue for long in this form without varia-
tion; therefore, be ready to modify the original shot sooner than on its first occurrence".

pela ingenuidade ao tentar estabelecer analogias 
objetivas entre os universos sensíveis distintos, o 
visual e o auditivo –, mas muitas das prescrições 
sugeridas pelo artigo demonstram inequivocamente 
uma nova mentalidade. Ele reconhece o produto 
audiovisual resultante de uma transmissão sinfônica 
como algo legitimamente distinto de uma experi-
ência documental de um concerto sinfônico ou, por 
outra, a transposição visual de uma transmissão ra-
diofônica. O concerto sinfônico televisionado conta 
com uma lógica própria cujas variantes estéticas 
parecem estar, ainda, a ser devidamente exploradas.
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As transmissões públicas de televisão no Reino 
Unido começaram em 2 de novembro de 1936 – 
e, desde o início, a música e os músicos seguiram 
como referências proeminentes da programação29. 
Durante o ano de 1937, quatorze óperas foram 
televisionadas, além de espetáculos de balé e dança, 
recitais com cantores, instrumentistas e vários artis-
tas de variedades [NEGUS, p. 2]. Essas transmissões 
não ultrapassavam duas horas por dia (das 15h00 
às 16h00, e das 21h00 às 22h00), sendo recebidas 
por um pequeno público – a maioria nas salas de 
exibição públicas, locadas principalmente nas redes 
de lojas varejistas, e em poucos hotéis com televi-
sões. Até 1936, apenas 280 televisores haviam sido 
vendidos; em 1939, a transmissão já era de cerca 
de 3 horas por dia para aproximadamente 23.000 
residências. Quando a Grã-Bretanha entrou na 
Segunda Guerra Mundial, os serviços de televisão 
foram abruptamente interrompidos (ao meio-dia de 
1º de setembro de 1939), recomeçando apenas em 7 
de junho de 1946, tornando-se um meio doméstico 
amplamente adotado na década de 1950: se em 1948 
o número de televisores visualizados era de aproxi-

29- No primeiro dia de transmissão, após uma breve cerimônia de abertura, o serviço começou com 
um show de variedades. Apresentava Adèle Dixon, anunciada como uma "estrela de comédia musical"; 
Buck e Bubbles, uma música e dança negra dos Estados Unidos, em turnê pela Europa; The Lai Founs – 
malabaristas chineses; e a recém-formada BBC Television Orchestra, liderada por Boris Pecker.

30- Todas as informações são retiradas do texto de Briggs.

31- Criador de toda uma série de filmes durante a Segunda Guerra Mundial, para o Ministério da Infor-
mação do governo britânico, Manvell é ainda um prolífico escritor e autor sobre a Alemanha nazista, 
incluindo biografias de Adolf Hitler, Rudolf Hess, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels e Hermann Göring. 
Com inúmeras publicações sobre filmes e a história do cinema, lecionou posteriormente em universidades 
de três continentes, juntando-se à faculdade da Universidade de Boston em 1975, onde lecionou história 
do cinema no College of Communications. Destacamos "On the air: A study of broadcasting in sound and 
television", "Living Screen: Background to the Film and Television", "Progress in Television", "The Tech-
nique of Film Music", "Theatre and Film: A Comparative Study of the Two Forms of Dramatic Art and of 
the Problems of Adaptation of Stage Plays into Films" e "This Age of Communication".

32- Uma outra relevante contabilidade de audiência é disponibilizada neste mesmo documento. Segundo 
ele, a "televisão havia começado o serviço de programação diária permanente aos telespectadores no raio 
de quarenta milhas de Londres…". Em nota de rodapé, comenta-se que praticamente um quarto de toda a 
população de quarenta e três milhões de pessoas vive na área de recepção.

madamente 200.000, em 1952 esse número subiu 
para quase 2 milhões, e em 1954 chegou a mais de 4 
milhões [BRIGGS, pp. 239-243]30.

Na Inglaterra, durante esse período, o impasse da 
viabilidade econômica das transmissões de concer-
tos sinfônicos pareceu compensado pela presença da 
British Broadcast Corporation (BBC). Exatamente 
por conta desse esforço, "Experiments in Broadcas-
ting and Television" foi publicado pela Hollywood 
Quarterly em 1947, sendo um dos primeiros e mais 
completos documentos a respeito das transmissões 
britânicas. De autoria de Arnold Roger Manvell 
(1909-1987), primeiro diretor da British Film 
Academy31, é um relato extremamente pragmático 
dessa primeira programação. Seu foco é o chamado 
"Terceiro Programa" da grade diária produzido pela 
BBC. Ao lado de "conferências, longas-metragens, 
variedades de primeira linha, peças de teatro", eram 
os "concertos de alta qualidade (realizados frequen-
temente pela própria orquestra sinfônica da BBC)" 
que formavam a programação diária disponibilizada 
ao público [MANVELL, pp. 338-339]32.
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Entre questões prementes de acesso e difusão no 
que argumenta-se "uma oportunidade de (…) 
quebrar as barreiras do preconceito, e destruir a 
perniciosa distinção que cresceu entre o highbrow 
e o lowbrow" [MANVELL, p. 339], imagina-se que 
a programação deveria fazer com que "o nível do 
gosto [médio] gradualmente aumente" [MAN-
VELL, p. 339].

Embora não objetive termos específicos do "pro-
blema sinfônico" em broadcasting, "Experiments in 
Broadcasting and Television" aponta os elementos 
que seguem objetivamente em desenvolvimento 
nas transmissões de concertos de música clássica. 
Chamando atenção para os aspectos não necessa-
riamente sistematizáveis do projeto – coisas como 
o ambiente criativo necessário –, investiga questões 
interessantes de gramática e técnica, assim como 
a oportunidade para os projetos de alta cultura em 
um veículos de comunicação de massa com alto 
poder de participação, prazer e aprendizado. Tudo 
isso com a legitimação de preservar qualidades 
típicas da performance presencial, como a intimi-
dade e temporalidade simultânea. A questão da 
qualidade da imagem é colocada, em grande parte, 
no centro das necessidades técnicas primordiais. 
Por isso, sugere-se que o comando do espetáculo 
esteja não nas mãos do diretor de cena ou música, 
mas do que se chama de "produtor" – o responsável 
pela palavra final do que vai para a tela do telespec-
tador. Tudo que deve ter a atenção da audiência é 
organizado pela direção de câmera, que tem todos 
os truques do diretor de cinema à sua disposição. 
Algo que fascina o autor e que ele sugere que seja 
levado em consideração é a possibilidade, à diferen-
ça do teatro, de aproximar-se em close-up, dando 
maior ou menor ênfase a seus personagens. Por 

outro lado, argumenta, ainda, que não há como 
trabalhar sob a estimulante e laboriosa flexibilidade 
do filme: a transmissão é um empreendimento que 
não comporta a possibilidade de novas tomadas ou 
testes com materiais para diferentes efeitos durante 
a performance. "Como no teatro, estamos frente à 
prospectiva de uma tomada irremediável, a partir da 
qual precisamos seguir ou cair" [MANVELL, p. 391].

A televisão é uma ciência e uma arte. Ele terá 
que ser estudado e desenvolvido a partir de 
ambos os aspectos (...) A maneira pela qual 
pode eventualmente trazer para homens e 
mulheres em todos os lugares um senso de 
participação em muitas das coisas até en-
tão inacessíveis da vida diária; o prazer e o 
conhecimento que ele pode transmitir fazem 
dele um serviço social da maior importância. 
Experiência, entretenimento, educação, estão 
todos dentro de sua bússola. (…) A intimida-
de do público e as qualidades pertencentes à 
apresentação ao vivo, distinta das apresenta-
ções reproduzidas, parecem ser as duas prin-
cipais técnicas de televisão. (…) Não há nada 
de sintético no meio. É uma arte violenta e 
saudável, com poucas oportunidades de áli-
bis, atrasos ou desperdício. Ao mesmo tempo 
em que nega aos seus produtores a segurança 
reconfortante de outro 'take', dá aos seus 
artistas a mesma continuidade de ação que 
eles têm no visor e permite que eles tragam 
uma atuação genuína para a tela. Dentro dos 
limites da produção de planos, o ator não 
precisa pensar em câmeras – não precisa cair 
no chão ou limitar seu desempenho a uma 
pequena área mapeada para ele de antemão. 
Normalmente, é o negócio da câmera seguir 
o ator, e não o contrário. (...) Do ponto de 
vista do ator, a televisão consegue combinar 
muitas das vantagens do palco e da tela, (...) 
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o jogador geralmente se encontra desenvol-
vendo um novo tipo de performance que é 
peculiar ao meio e isso abre oportunidades 
inéditas em nova direção [MANVELL, pp. 
391-392]33.

Discussões internas da BBC acabaram por expli-
citar, anos mais tarde, quatro tipos de problemas 
técnicos que, ao longo da década de 1950, preci-
saram ser resolvidos pelas equipes envolvidas nas 
transmissões: o primeiro, os conflituosos requisi-
tos, por vezes divergentes, de som e vídeo em ques-
tões como a inteligibilidade de textos cantados e o 
equilíbrio entre vozes e orquestra; o segundo, os 
aspectos artísticos de cooperação entre produtor e 
o supervisor de áudio; o terceiro, questões operacio-
nais que interferiam diretamente na relação acústica 
do mapa da orquestra e sua visualidade pela câmera; 
o quarto e último, eventualmente menos relevante 
para o presente estudo, o tratamento acústico dos 
estúdios de televisão [BBC MONOGRAPH, p. 5].

Quando o serviço de televisão da BBC começou 
em 1936, a transmissão por rádio já havia pacifica-
do seus maiores problemas técnicos. As conven-
ções resultantes dessa conjuntura passaram a ser 

33- "Television is a science and an art. It will have to be studied and developed from both these aspects 
(…) The way in which it can eventually bring to men and women everywhere a sense of participation in 
many of the hitherto inaccessible things of daily life; the pleasure and the knowledge it can impart make it 
a social service of the greatest importance. Experience, entertainment, education, are all within its com-
pass. (…) Audience intimacy and the qualities belonging to live presentation as distinct from reproduced 
presentations seem to be the two main behind television technique. (…) There is nothing synthetic about 
the medium. It is a violent and healthy art with few opportunities for alibis, for delays or for waste. While 
it denies its producers the comforting security of another 'take', it gives its performers the same continui-
ty of action that they have on the stage, and enables them to bring genuine acting to the screen. Within 
the limits of the planes production, the actor does not have to think about cameras – does not have to fell 
around on the floor or limit his performance to a tiny area mapped out for him beforehand. It is normally 
the business of the camera to follow the actor, and not vice versa. (...) From the point of view of the actor, 
television manages to combine many of the advantages of both stage and screen, (...) the player usually 
finds himself developing a new type of performance that is peculiar to the medium and that opens up un-
dreamt of opportunities in new direction".

assumidas como as fundações para as primeiras 
transmissões de televisão, onde, imaginava-se, as 
câmeras estariam simplesmente mostrando o que o 
ouvinte escutava, "com a câmera de televisão sendo 
alocada, por assim dizer, perto do microfone como 
uma janela pela qual o ouvinte poderia ver" [BBC 
MONOGRAPH, p. 5]. O que não foi o caso: como, 
numa transmissão televisiva, a visão acaba por su-
bordinar-se à audição, as relações se tornam inver-
tidas, com a necessidade de privilegiar a solução de 
problemas técnicos do vídeo sobre as já resolvidas 
questões técnicas de áudio [BBC MONOGRAPH, 
p. 5]. Diferente do rádio, era possível e visualmente 
interessante, por exemplo, mover as câmeras e os 
artistas – o que, evidentemente, tornou necessário 
que os microfones fossem também móveis, levando 
ao uso de microfones boom, até então utilizados ape-
nas no cinema, jamais no rádio. Algumas diretrizes 
do cinema, no entanto, como a premissa de tornar 
invisíveis ao telespectador os equipamentos pelo 
receio de desvelar a ilusão da cena, tornaram muito 
difíceis os primeiros experimentos, resultando em 
baixa qualidade e erros na captação do som, com os 
microfones se distanciando do cantor (e tornando 
seu som inaudível) conforme a câmera ampliava seu 
ângulo de visão [BBC MONOGRAPH, p. 5].
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Todos os aspectos levaram os produtores a consi-
derar que o som da televisão não poderia se desen-
volver sem levar em consideração a imagem – e o 
diretor da transmissão precisaria decidir qual som 
desejava tendo em vista que o telespectador não 
assistiria sem ouvir, nem ouviria sem, ao mesmo 
tempo, assistir à imagem [BBC MONOGRAPH, 
p. 6]. Distinguia-se, assim, duas expectativas de 
"perspectiva" na relação entre som e imagem: o 
som normal e equilibrado, equalizado previamente 
a despeito dos movimentos de câmera; e a ideia de 
que quanto mais próxima a imagem estivesse de 
um instrumento, mais próximo o som desse instru-
mento deveria reverberar (o que exigiria do diretor 
de câmera a seleção de close-ups apenas em situações 
de predominância musical inequívoca de deter-
minado instrumentista) [BBC MONOGRAPH, p. 
6]. Tais embaraços de roteiro de câmeras criavam 
problemas insolúveis para o supervisor de áudio, 
que muitas vezes tentava diminuir o número de 
close-ups de instrumentistas a bem de evitar uma 
"imediata contradição de som e imagem" [BBC 
MONOGRAPH, p. 7].

A televisão é geralmente considerada como 
um meio puramente visual e é frequentemen-
te sugerido que o som da televisão é relati-
vamente sem importância e que um padrão 
baixo é aceitável porque a imagem distrai a 
atenção, ou porque fornece a maior parte da 
informação. Essas afirmações baseiam-se em 
meias verdades que podem ser muito enga-
nosas, e seria interessante saber se as pessoas 
que as fizeram tentaram a simples experiência 

34- "Television is generally thought of as a purely visual medium and it is often suggested that television 
sound is relatively unimportant and that a low standard is acceptable because the picture distracts the 
attention, or because it supplies most of the information. These assertions are based on half truths which 
can be very misleading, and it would be interesting to know if the people who make them have tried the 
simple experiment of watching television for a lengthy period without the sound. Certainly the picture 
commands the attention, but it will not hold it for long if the aural sense is not suitably occupied. It is also 
true that sight can be a more efficient method of importing information than sound, but an evening spent 
looking without listening will provide comparatively few pictures that are self explanatory and, perhaps 
surprisingly, will illustrate that, generally speaking, the more informative a programme the more the 
information is contained in the sound".

de assistir à televisão por um longo período 
sem o som. Certamente, a imagem comanda 
a atenção, mas não a sustentará por muito 
tempo se o sentido aural não estiver apropria-
damente ocupado. Também é verdade que a 
visão pode ser um método mais eficiente de 
importar informações do que o som, mas uma 
noite passada sem ouvir fornecerá comparati-
vamente poucas imagens que são auto-expli-
cativas e, talvez surpreendentemente, ilustra-
rão que, em geral, mais informativo será um 
programa quanto mais informações estiverem 
contidas no som [BBC MONOGRAPH, p. 8]34.

Toda essa discussão – pertinente em termos con-
ceituais e históricos, mas eventualmente irrelevan-
te para a transmissão atual – encontra relevância 
neste trabalho visto que o tema foi, à época, um 
desdobramento das explorações em busca de uma 
melhor visualidade da orquestra, que se viu força-
da a encontrar mapas de orquestra distintos tanto 
do formato tradicional de concertos quanto do 
uso na captação em estúdio para rádio. O mapa de 
orquestra tradicional, mais adequado para o equi-
líbrio sonoro em salas de concerto e transmissões 
de rádio, não necessariamente é o mais adequado 
para a distinção dos elementos individuais na massa 
orquestral na tela pequena dos televisores padrão da 
época. A comparação de duas imagens históricas – a 
primeira, de uma orquestra em sua configuração 
tradicional para uma transmissão de rádio (Figura 

4), e a segunda, estruturada especificamente para 
transmissões de televisão (Figura 5) – são, neste 
sentido, notáveis. 
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Figura 5 - Retirada de BBC MONOGRAPH, com a legenda: "layout espacial usado em um 
broadcasting de estúdio de televisão de uma grande orquestra" [BBC MONOGRAPH, p. 10].

Figura 4 - Retirada de BBC MONOGRAPH n. 40, com a legenda: "layout típico para um  
broadcast de áudio (rádio) de uma orquestra sinfônica" [BBC MONOGRAPH, p. 10].
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A fim de dar à produção maior maleabilidade visu-
al, uma grande parte do espaço é dedicada à movi-
mentação entre instrumentos individuais ou naipes 
inteiros. O supervisor de som precisa enfrentar o 
dilema de ater-se à perspectiva sonora geral, sem 
detalhar aquilo que vai à tela, fazendo algo que, na 
época, poderia parecer uma "incongruência audio-
visual" – mas a opção de permanentemente variar 
a perspectiva para sublinhar o que se via à tela, por 
outro lado, acabava por ser desastrosa para a re-
cepção de uma música tão plena de detalhes quanto 
aquela prevista no repertório sinfônico [BBC MO-
NOGRAPH, p. 9]. Como diz E. Alkin, "the choice 
is clear – music must be the first consideration and 
any adjustments occasioned by the presence of the 
picture must not detract from the music in any 
way" [BBC MONOGRAPH, p. 9].

A questão da visão impor a necessidade de 
maior cuidado com o som é muito importante 
e requer uma definição cuidadosa, pois é o in-
verso da experiência normal onde, muitas ve-
zes, a capacidade de enxergar ajuda a faculdade 
de ouvir. É muito fácil supor que a presença 
de uma imagem fornece um álibi para o som 
da televisão, quando geralmente o inverso é 
verdadeiro. Por exemplo, o ouvinte na sala de 
concertos pode frequentemente superar um 
equilíbrio ruim olhando os instrumentos de 
orquestra e, assim, usar seu sentido binaural 
para discriminar em favor da fonte requerida. 

35- "This point about vision imposing the need for greater care on sound is very important and requires 
careful definition, as it is the reverse of normal experience, where often the ability to see assists the faculty 
of hearing. It is all too easy to assume that the presence of a picture provides an alibi for television sound, 
when usually the reverse is true. For example, the listener in the concert hall can often overcome a poor 
balance by looking at the orchestral instruments and thereby use his binaural sense to discriminate in fa-
vour of the required source. This ability is denied the listener to a monophonic broadcast, who is presen-
ted with a single source of sound, so that the balance is not to his liking, there is not he can do about it. It 
is also true that the speech is often made clearer by the ability to see out the speaker, but this is because of 
the ability to lip-read, which most people acquire in varying degrees through natural experience. In fact, it 
is possible to become so proficient at lip-reading that speech can be understood without any sound, but it 
would be an expert indeed who could hear all notes by merely looking at the instruments". 

36- O termo é usado pelo autor da monografia com um sentido explícito: "this does not mean that the sound 
should be lacking in reverberations, but rather that the direct sound should precede the indirect in a manner 
that provides a clear attack for each note" [BBC MONOGRAPH p. 11].

Esta capacidade é negada ao ouvinte de uma 
transmissão monofônica, que é apresentada 
com uma única fonte de som, de modo que o 
equilíbrio não é do seu agrado, não há o que 
ele possa fazer sobre isso. Também é verda-
de que a fala é muitas vezes esclarecida pela 
capacidade de ver o falante, mas isso é devido 
à capacidade de ler os lábios, que a maioria das 
pessoas adquire em vários graus através da ex-
periência natural. De fato, é possível tornar-se 
tão proficiente na leitura labial que a fala pode 
ser entendida sem nenhum som, mas seria 
realmente apenas um especialista que poderia 
ouvir todas as notas apenas olhando para os 
instrumentos [BBC MONOGRAPH, p. 11]35.

As implicações desta observação são importantes 
para o tipo de captação que a BBC pretendia padro-
nizar: caso o solo ou parte importante viesse a ser 
ressaltada na imagem em close-up mas sua sonori-
dade não restasse clara ao ouvinte, o telespectador 
não seria capaz de fazer de casa o "equilíbrio" entre 
as sonoridades. O público de concerto seleciona 
pela própria vontade o instrumento importante e, 
fazendo isso, decide o que pode ou quer privilegiar 
com sua audição; e mais: como não se move, faz 
isso sem alterar qualquer aspecto da perspectiva 
sonora global. Por isso, a sonoridade de uma trans-
missão sinfônica para a televisão exigiria um pouco 
mais de "presença"36 que aquelas realizadas para 
rádio [BBC MONOGRAPH, p. 11].
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Talvez por conta de todo esse cuidado, o fato é 
que a qualidade sonora da televisão – o principal 
elemento discutido pelas produtoras locais da 
época – não foi um impedimento para a recepção 
de concertos pelos telespectadores britânicos. Ao 
contrário: enquanto a recepção de rádio sofria efei-
tos de distância da fonte e a interferência estática, 
os aparelhos de televisão tinham canais diferentes 
para os sinais visuais e sonoros e, muitas vezes, seu 
som era considerado superior ao das gravações de 
rádio e gramofone. A revista Gramophone con-
tratou um especialista técnico que fez uma crítica 
do equipamento de alguns receptores de TV em 
quanto à sua qualidade sonora:

Essas demonstrações provaram conclusiva-
mente que a televisão é entretenimento, e 
também deram uma pista do que podemos 
esperar das transmissões de som pela televi-
são. Os instrumentos HMV e Marconiphone 
exibiam características musicais semelhantes às 
que raramente ouvimos de qualquer receptor de 
rádio comum ou radiofone. Eles eram realmen-
te notáveis [GRAMOPHONE 1936, p. 263].

Uma apreciação igualmente positiva do som da te-
levisão pode ser encontrada folheando as pesquisas 
em pequena escala da BBC sobre visualizações de 
audiência. Durante a década de 1930 e 1940, a trans-
missão ao vivo de música no rádio e na televisão foi 
considerada de melhor qualidade de áudio do que as 
gravações de gramofones – com o som da televisão 
ainda percebido como bom quase dez anos depois 
[NEGUS, p. 9]. Um relatório de pesquisa de audi-
ência de fevereiro de 1954 concluiu que as novas 
transmissões eram "um tributo à completude da 
ilusão criada pelo som nos programas de TV... mais 
da metade da audiência (56%) tinha nada além de 
elogios pelo som na televisão" [BBC AUDIENCE 
REPORT apud NEGUS, p.9]. 



As décadas
de 1970 e

1980

Ao longo de finais da década de 1970 e início de 
1980, com uma programação resumida a horários 
alternativos, muito da música clássica apresentada 
pelas redes americanas e europeias limitava-se à 
apresentação de concertos pré-produzidos ou edi-
tados em estúdio. A maior parte dessas produções, 
embora extremamente profissional, seguia um pa-
drão "previsível, com cinco ou seis câmeras coloca-
das pelo auditório, em movimento constante," onde 
músicos da orquestra e maestros eram visualizados 
a partir de vários ângulos. O resultado, do ponto 
de vista musical preciso, não era necessariamente 
estimulante como produto audiovisual.

A edição era, agora, quase sempre determi-
nada em resposta a demandas musicais. Os 
cortes foram feitos de acordo com o padrão 
rítmico da obra e com o aparente imperativo 
de fazer ver qualquer músico de orquestra no 
início do solo. O problema essencial com a 
maioria desses programas direcionados de for-
ma inteligente, no entanto, era o de uma certa 
falta de entusiasmo. Como muitos comenta-
ristas observaram, a mecânica do desempenho 
instrumental raramente contribui para uma 
televisão atraente. O esforço de um oboísta 
ou um violoncelista furioso simplesmente não 
consegue manter o interesse depois de um 

37- "Editing was, by now, largely determined in response to musical demands. Cuts were made according 
to the rhythmic pattern of work and the seeming imperative to spotlight any orchestra player at the start 
of the solo. The essential problem with the majority of these intelligently directed programs, however, 
was a certain lack of excitement. As many commentators have observed, the mechanics of instrumental 
performance rarely make for compelling television. A straining oboist or furiously bowing cellist simply 
fail to hold one's interest after a while, no matter how judiciously they've been assembled into the overall 
visual conception. The answer was either to find a totally new stylistic strategy or to offer viewers a more 
forceful sense of drama".

tempo, não importa o quão judiciosamente 
eles tenham sido montados na concepção 
visual geral. A resposta seria encontrar uma 
estratégia estilística totalmente nova ou ofere-
cer aos espectadores um senso de drama mais 
vigoroso [ROSE 1986, p. 130]37.

"Live from Lincoln Center" estreou em janeiro de 
1976 com um concerto da Filarmônica de Nova 
York, sob a regência de André Previn e com Van 
Cliburn como solista ao piano. O evento foi, de 
acordo com Rose, "a consequência de anos de 
experimentos no desenvolvimento de um méto-
do aceitável de transmissão de concertos ao vivo" 
[ROSE 1986, p. 110]. O aparato tecnológico em-
penhado sem precedentes é a prova: se, até aquele 
momento, a transmissão de uma performance ao 
vivo exigia iluminação especial no auditório ou no 
teatro, com câmeras que tendiam a ser maiores e 
lentas, a transmissão da PBS exibia novas técnicas, 
com câmeras menores e lentes que prescindiam 
de iluminação especial, com maior capacidade de 
zoom, desenvolvidas especialmente para esportes.  
Se antes a captação de som era desigual, nesse 
evento inaugural apenas sete microfones estrate-
gicamente colocados foram necessários para um 
resultado comparável ao de uma gravação estéreo 
comercial [O'CONNOR, p. 36].
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A opção diferencial do projeto, de fato, não estava 
em recursos estéticos inovadores, mas na aposta em 
um espetáculo audiovisual onde prevalecesse um 
certo elemento de espontaneidade, uma conexão 
real com artistas e públicos, com toda sua "vitalida-
de, excitação e confiança" – o que só é possível na 
transmissão ao vivo [GOBMANN apud ROSE, p. 
111]. Cada aspecto da produção foi desenhado para 
incrementar o drama inerente da apresentação in 

loco, com todo aparato à mercê da intimidade em 
close-ups ou imagens expressivas para dramatizar a 
natureza de determinada passagem musical [ROSE 
1986, p. 111]. Curioso era, ainda, o efeito feedback 
para artista e audiência: "saber que o evento estava 
sendo televisionado, parecia tornar cada experiência 
musical um pouco mais excitante, um fato que a 
série não deixou de capitalizar" [ROSE 1986, p.111]. 
Essa mentalidade mais espetacular da transmissão 
ao vivo – até certo ponto inaugural com o "Live 
from Lincoln Center" – é que objetivamente co-
nectou a história do broadcasting ao atual streaming 
de concertos. "Live on Lincoln Center" modelou 
diversos outros programas da PBS, séries especiais 
como "In Performance at Wolf Trap", que incluía 
uma variedade de artistas estelares do clássico e do 
jazz; "The Kennedy Center Tonight", com tributos a 
obras de Aaron Copland e o cantor de ópera George 
London; um especial de Natal com Leontyne Price; 
uma produção da "Missa" de Leonard Bernstein; 

38- Numa operação que conta atualmente com quatorze câmeras e imagens transmitidas para 95 países – 
incluindo Brasil, Paquistão e Vietnam – e mais de 50 milhões de telespectadores em todo o mundo, talvez 
o esforço continuado de transmissão de música clássica mais resiliente da história seja o do concerto de 
Ano Novo da Filarmônica de Viena. Contando desde 1959 com a produção da ORF, a rede pública austría-
ca, esses eventos eram apresentados por cerca de uma hora, direto da Sala dourada do Musikverein. Desde 
1991, a ORF tem transmitido a apresentação na íntegra, com intervalo completado por um filme de 25 
minutos. A direção de imagens contou com nomes como Wilfried Scheib e Brian Large e, mais recente-
mente, Karina Fibich, Michael Beyer e Henning Kasten.

bem como programas com Sarah Vaughan e Lionel 
Hampton [ROSE 1986, p. 114]. O jornal The New 
York Times, à ocasião da estreia do projeto, sugeriu 
alguns antecedentes importantes para o "Live from 
Lincoln Center"38.

Live music performances and broadcasting 
have proved surprisingly compatible over the 
years. Radio has long carried such events as 
the Saturday afternoon broadcasts from the 
Metropolitan Opera. And television has offe-
red, among other things, live concerts from 
the United Nations and 'Live on Tape' pro-
ductions of the Young People's Philharmonic 
from Fisher Hall. In fact, this new series traces 
its roots to a live 1971 cablecast of a New York 
City Opera production of Rimsky‐Korsakov's 
'Le Coq d'Or'." [O'CONNOR, p. 36]

Outro programa com transmissões diretas, de esco-
po mais intimista, é "In Performance at the White 
House". O programa segue sendo produzido até 
hoje, tendo início em produções a partir do East 

Room da Casa Branca, com a presença do Presi-
dente da República (à época da gestão de Jimmy 
Carter) e performances de artistas como Vladimir 
Horowitz, Mstislav Rostropovich, Rudolf Serkin, 
Julliard String Quartet, Itzhak Perlman entre ou-
tros [ROSE 1986, p. 114].
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Se a música clássica era uma commodity rapida-
mente se aproximando da extinção no horário 
nobre comercial, ainda poderia ser encontrada 
em bolsões de programação dispersos, onde 
as medições altas de público não eram tão 
importantes (...) No início dos anos 80, a NBC 
tentou trazer de volta o estilo clássico da sala de 
concertos para a televisão comercial com uma 
série altamente divulgada no horário nobre, 
Live from Studio 8H (…) O especial provou ser de 
bom gosto, a despeito das interrupções comer-
ciais, e tão esteticamente engenhoso quanto 
uma transmissão típica em Great Performances. 
O trabalho de câmera era musicalmente sensí-
vel; as performances de Mehta e da Filarmôni-
ca, junto com os artistas convidados Leontyne 
Price e Itzhak Perlman, se realizaram com 
grande vivacidade, e as transmissões em FM es-
téreo eram um modelo de clareza. Infelizmente, 
o programa acabou sendo pouco mais que um 
experimento nobre. Apenas três shows foram 
ao ar na série. Com o abandono do Live do Stu-

dio 8H, o cancelamento de Camera Three alguns 
anos antes, e a programação cada vez mais rara 
de The Young People's Concerts (…) a música 
clássica na televisão comercial em meados de 
1980 era essencialmente uma curiosidade (…). 
Programas completos dedicados à música séria 
seriam agora terreno exclusivo da PBS e das 
redes a cabo [ROSE 1986, p. 115-116]39.

Ao longo de todo esse período histórico, os proble-
mas associados à transmissão dos concertos sinfô-
nicos pela televisão não mudaram radicalmente. 
Os diversos modos de produzir o evento raramente 
distanciaram-se dos desafios fundamentais de dar 
ênfase ao interesse visual sem denegrir a mensagem 

39- "If classical music was a commodity fast approaching extinction on commercial prime time, it still 
could be go found in scattered scheduling process where high ratings were not as important (…) At the 
beginning of the 1980's, NBC attempted to bring back classical concert hall style to commercial television 
with a highly publicized series of prime-time specials, Live from Studio 8H (…) the special proved as tasteful, 
given its commercial interruptions, and as aesthetically resourceful as a typical broadcast on Great Perfor-

mances. The camerawork was musically sensitive; the performances of Mehta and the Philharmonic, along 
with guest artists Leontyne Price and Itzhak Perlman, came across with great vividness, and the FM stereo 
simulcasts was a model of clarity. Unfortunately, the program turned out to be little more than a noble 
experiment. Only three installments were ever aired in the series. With the abandonment of Live from Stu-

dio 8H, the cancellation of Camera Three a few years before, and the increasingly infrequent scheduling of 
The Young People's Concerts (…) classical music on commercial television by the mid-1980s was essentially a 
curiosity (…). Full-length programs devoted to serious music would now be the exclusive province of PBS 
and the cultural cable networks".

musical a qual se quer ilustrar – e, durante esse pe-
ríodo, tanto os entusiastas quanto os detratores do 
empreendimento partiam dessas mesmas premissas. 
Os princípios estéticos, ao longo desses primeiros 
quarenta anos, ficaram à mercê das pequenas evo-
luções técnicas que permitiram, com câmeras mais 
leves e lentes mais poderosas, melhores enquadra-
mentos e maior movimentação.

O que se percebe é que toda produção profissional 
adequou-se à premissa da seleção cuidadosa de 
planos e movimentos em um roteiro previamente 
planejado que, mesmo eventualmente sem oportu-
nidade de ensaios, mantém por diretriz explicitar 
a partitura musical. Há melhores ou piores resul-
tados, e imagina-se que seja em virtude da maior 
ou menor coerência e engenhosidade do próprio 
roteiro de montagem. Neste sentido, há ao menos 
um estudo técnico que explicita bem os termos da 
equação ao apontar que, do ponto de vista obje-
tivo, as referências criativas ou autorais parecem 
ainda ser poderosos diferenciais em uma trans-
missão. Publicado em 1984 pelo "Journal of Film 
and Video", "A Study of visual style and Creativity 
in Television", de autoria de Williams & Fulton, 
debruça-se sobre duas produções sinfônicas para 
televisão da época, uma sob a supervisão de Kirk 
Browning, outra de Jordan M. Whitelaw. Com 
parâmetros variáveis de análise, como segment 

length, cutting rate, shot types, camera movements, 
camera angles, camera placement, shot subject matter 
e relationship to musical structure, o estudo pretende 
investigar os termos e possibilidades de desenvol-
vimento de uma linguagem artística autoral para a 
transmissão de concertos sinfônicos para televisão.
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Com um processo de produção similar em ambos 
os casos, os trabalhos de Browning e Whitelaw 
começavam com o estudo pessoal das partituras e 
gravações das obras a serem executadas, seguido 
do desenho de câmeras e seu tratamento no mapa 
de palco – trabalho a partir do qual se organizava 
o roteiro do diretor de câmera e as "partes" reser-
vadas a cada operador. A produção em si começou 
com uma leitura conjunta do roteiro com a equipe 
e um ensaio a seco com os operadores de câmeras 
identificando os lugares de cada músico no mapa 
da orquestra. Apenas Browning teve oportunida-
de de realizar um ensaio com orquestra no palco 
[WILLIAMS & FULTON, p. 29]. Os maestros 
foram individualmente responsáveis pelo trata-
mento final de suas transmissões, trabalhando de 
modo independente durante todas as etapas do 
processo, e ambos estavam familiarizados com 
as limitações técnicas e orçamentárias de sua 
produção. Também vale notar que, em ambos 
os casos, a transmissão final não representou a 
réplica exata do plano original: os dois direto-
res reportaram modificações do roteiro original 
durante os ensaios, mas mantiveram que tais 
modificações eram todas de natureza pragmática 
[WILLIAMS & FULTON, p. 30]. Do ponto de 
vista estético, enquanto o objetivo de Browning 
era declaradamente tratar a performance como 
um evento emocional, o de Whitelaw era guiar o 
telespectador através da música e da performance 
[WILLIAMS & FULTON, p. 31].

"A Study of visual style and Creativity in Televi-
sion" sugere que Whitelaw privilegiava um estilo 
descrito como "distante", com baixa taxa de corte, 

ângulos predominantemente abertos, com pouco 
movimento de câmeras, cujos posicionamentos 
eram predominantemente externos à orquestra 
e sobre ela. Browning, por sua vez, conseguia 
preservar um estilo de transmissão qualificado por 
"íntimo e fluido", usando mais frequentemente 
imagens fechadas nos instrumentistas, grande va-
riedade de ângulos e movimentos de câmera, mui-
tas delas posicionadas dentro da orquestra – além 
da razão de corte mais rápida (Tabela 1). As duas 
formas de conduzir a direção de câmeras são con-
sideradas, pelo artigo, propostas estéticas distintas, 
mas cada uma delas consistente, expressando-se de 
modo inequívoco nas respectivas transmissões.

A Tabela 1 demonstra uma síntese comparativa 
dos aspectos qualitativos e quantitativos em uma 
tabela – associando-a às quatro seções musicais da 
obra: a primeira com dois temas, a segunda com 
tema e desenvolvimento, a terceira novamente 
com dois temas, e a quarta com a Coda. A com-
paração entre a quantidade e os tipos de planos é 
significativa para a análise dos autores. Em suas 
diversas e interessantes conclusões, o artigo su-
gere que as transmissões sinfônicas para televisão 
são, potencialmente, um meio condizente para a 
expressão individual, e o diretor dessas transmis-
sões são determinantes para variáveis estilísticas 
que objetivamente diferenciam cada espetáculo. 
Partindo da definição de estilo como "o resultado 
da manipulação das distintas variáveis de uma 
produção, de tal modo a criar uma aparência, tom 
ou impressão novo em um trabalho de televisão", 
a pesquisa desenvolve conclusões bastante con-
tundentes [WILLIAMS & FULTON, p. 25].
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Musical

Structure 

Browning

Telecast

Whitelaw

Telecast

First section

First theme 5 closeups: first & last of conductor; 
others soloists 1 shot: wide on conductor & strings

Second theme 6 closeups: 2 of conductor;  
others of soloists

3 shots: 2 full of sections;  
1 wide including conductor

Second section

Theme 4 closeups: all soloists
4 shots: 1 full, 1 medium,  
1 closeup of soloists;  
1 medium of conductor

Development
1 shot: wide on conductor & strings, 
panning other sections,  
zooming in on soloist

3 shots: 1 medium zooming to extreme 
wide; 1 full shot of soloists;  
1 closeup of conductor

Third section

First theme 4 closeups: 2 of soloists; 
first & last of conductor

1 shot: continuation of above, 
zooming out to wide shot  
of conductor & strings

Second theme 4 shots: 3 closeups of soloists; 
1 full of conductor

4 shots: 2 wide including conductor 
2 full of soloists

Coda section

9 shots: 6 closeups of soloists,
2 of conductor: ending on full  
shot of conductor

4 shots: 3 full of soloists, ending on 
closeup of conductor widening to show 
strings (similar to first shot)

Tabela 1 - Adaptação da tabela descritiva do trabalho "A Study of visual style and Creativity in 
Television" de Bryan R. Williams e Cheryl Fulton, sob a legenda "a relação da estrutura musical e 

organização de planos" [WILLIAMS & FULTON, p. 27].
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A análise de conteúdo das duas transmissões 
indica que cada uma foi significativamente 
diferente da outra em termos de todas as 
características - forma e conteúdo. A análise 
também mostrou que as diferenças observadas 
ocorreram consistentemente ao longo de cada 
emissão televisiva. Lembrando a definição de 
estilo visual adotada para este estudo, tanto as 
diferenças individuais quanto sua consistência 
interna sugerem soluções estilisticamente di-
ferentes para o problema de cobrir um evento 
musical [WILLIAMS & FULTON, p. 28]40.

Para os autores, a movimentação por parte de 
Whitelaw não é fruto de uma pura necessidade de 
variação visual, mas de um esforço geral, em que 
parece pretender revelar visualmente a estrutura 
e forma da música. Nas transmissões da Boston 
Symphony, observa-se a ausência de planos fe-
chados nos instrumentistas ou closes dos maestros 
– um certo distanciamento do registro das emo-
ções dos músicos do palco. Mas há, por parte de 
Whitelaw, uma mentalidade que muito o aproxi-
ma do modo de filmar de outro grande diretor da 
época, John Englander – responsável, entre outras 
produções, pela transmissão do recital do pianista 
Vladimir Horowitz em 1968, direto do Carnegie 
Hall. Lá, como aqui, lidamos com transmissões 
que privilegiam a inteligibilidade da música frente 
à emoção, a estrutura e forma dos sons traduzida 
em sequências visuais. O programa de Horowitz 
"foi um exemplo extraordinário de como a televi-
são pode refletir e responder às belezas formais de 
uma experiência musical" [ROSE 1986, p. 106]: as 
cinco câmeras concentraram-se em expressar as 
seções de cada peça, ao ponto de obras curtas se-
rem filmadas em um único plano sequência, com 
sutis movimentos de track down seguidos de zoom 

40- "The content analysis of the two… telecasts indicates that each was significantly different from the 
other in terms of all formal characteristics and most content ones. Analysis also showed the differences 
noted occurred consistently throughout each telecast. Recalling the definition of visual style adopted for 
this study, both the individual differences and their inner consistency suggest stylistically different solu-
tions to the problem of covering a musical event".

in e zoom out. Em certos termos, como Whitelaw 
anos depois, "a técnica disciplinada, calma e mu-
sicalmente responsiva de Englander resultaram 
em uma transmissão que capturou a intensidade 
e o talento artístico de um recital de Horowitz... 
aproximando-a da arquitetura subjacente de cada 
obra" [ROSE 1986, p. 106]. A entrevista de Whi-
telaw para o crítico Allan Kozinn do "The New 
Yor Times" é bastante demonstrativa do estado 
da arte de alguns entre os grandes diretores destas 
transmissões à época. Um dos mais ativos e requi-
sitados diretores de seu tempo, Whitelaw (1920 
- 1982) atuou profissionalmente em muitos dos 
grandes momentos da história das transmissões, 
recebendo em 1981 o título honorário de Doutor 
em Música pelo Conservatório de New England 
Conservatory, como um reconhecimento por 
seu trabalho e qualidade de programas de rádio 
e televisão para música sinfônica - o primeiro e 
única menção do gênero de alguém da indústria 
de audiovisual [CRESHKOFF, 2000].

'Meu papel como produtor é muito peculiar', 
explica ele. 'Eu escrevo os roteiros do progra-
ma de TV ao vivo, do programa de rádio e da 
série da PBS. Eu também digo aos engenheiros 
onde colocar os microfones e calcular os equi-
líbrios. Mas meu trabalho principal é planejar 
o trabalho da câmera'. Isso implica ouvir uma 
gravação da peça (pelo maestro que a execu-
tará, quando disponível) e marcar a cópia da 
partitura com instruções precisas indicando 
onde cada câmera deveria estar para cada 
frase musical. Qualquer um que tenha visto as 
anotações de aluno de regência de orquestra – 
o tipo que destaca o material temático contra 
um fundo branco e o restante das notas contra 
o cinza – está familiarizado com os fundamen-
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tos do método de Whitelaw. 'Eu tento ver que 
o show complementa a música, sem atrapa-
lhar. Por outro lado, a transmissão é por um 
meio visual, e não tenho medo de usar efeitos 
visuais. Se eu tenho um dueto entre um violi-
no e um fagote, por que não deveria usar uma 
tela dividida para mostrar esse dueto? Muitas 
pessoas me dizem que a tela dividida é um 
truque. Bem, claro que é um truque. É um dis-
positivo. Mas lá está na música, então se você 
puder demonstrar isso de forma atrativa, por 
que não?… Vamos supor que você tenha um 
grande fortíssimo, seguido por um adorável 
decrescendo e, finalmente, um solo de baixo. 
Lá você tem três situações. O que eu faria, 
em vez de fazer três planos, é ter uma visão 
ampla da orquestra para o fortíssimo. Então 
eu tomaria meu tempo docemente enquanto a 
música sai, gradualmente aproximando o bai-
xo. Dá-lhe algum movimento legítimo, você 
só usa em plano, e dá a coisa alguma elegân-
cia'. [KOZINN, p. D19]41.

O ocaso da viabilização comercial das transmissões 
certamente interrompeu muitas das possibilidades 
de desenvolvimento artístico desses diretores. Não 
deixa de ser curioso, portanto, que, mesmo com 
todo um ambiente potencial de desenvolvimento 
de linguagens autorais, os diretores pareceram, 
já em meados da década de 1980, pouco estimu-

41- ""My title as producer is very peculiar," he explains. "I write the scripts for the live TV show, the radio 
show and for the PBS series. I also tell the engineers where to put the microphones, and work out the ba-
lances. But my main job is planning the camera work." That entails listening to a recording of the piece (by 
the conductor who will perform it, when available) and marking copy of the score with precise directions 
indicating where each camera should be for each musical phrase. Anyone who has seen an annotated stu-
dent score— the kind with the thematic material printed against a white background and the rest of the no-
tes against gray— is familiar with the basics of Whitelaw's method. "I try to see that the show complements 
the music, without getting in the way. On the other hand, it is a visual medium, and I am not afraid to use 
visual effects. If I've got a duet between a violin and a bassoon, why shouldn't use a split screen to show that 
duet? "I'm told by a lot of people, though, that split screen is gimmicky. Well, of course it's a gimmick. It's 
a device. But there it is in the music, so if you can attractively demonstrate it, why not?"… let's assume you 
have a big fortissimo, followed by a lovely decrescendo, and finally, a basson solo. There you have three si-
tuations. What I would do, rather than take three shots, is have a wide shot of the orchestra for the fortissi-
mo. Then I would take my sweet time while the music is pooping out, gradually zooming in on the basson. 
It's given you some legitimate motion, you only use on shot, and it gives the thing some elegance".

lados para levar adiante novas soluções ou uma 
linguagem audiovisual artística e distintiva para 
transmissão concertos sinfônicos. Como sugerem 
as entrevistas e relatos públicos desses diretores e 
produtores, no período de publicação de "A Study 
of visual style and Creativity in Television", perce-
be-se uma espécie de esgotamento das transmissões 
de música sinfônica pela televisão. "A natureza da 
televisão é antitética em alguma medida à música" 
ou "a cada nova temporada fico imaginando o que 
é possível fazer e não foi feito" são apenas alguns 
entre os mais contundentes relatos desse período 
[ROSE 1986, p. 119]. Parte da crítica especializada 
também reverbera essas inquietações:

the instruments of one orchestra look, after 
all, very much like those of another, and they 
are all played in much the same way; oddly 
enough, one emoting gesticulating, coiffu-
red conductor also begin to look like all the 
others. Not only is the resultant effect one of 
boredom paradoxically, the repetitive screen 
images serve to concentrate attention not 
on the music, but on the activity of musi-
c-making., and on the peculiar and funny-
-looking ways that some people behave.  
Even the merest hint of such a reaction on the 
part of a viewer can distract attention from 
the music and eventually come to discredit the 
entire musical enterprise [LIPMAN, p . 79].



A produção televisiva de concertos sinfônicos 
ocupou, como vimos, praticamente os primeiros 
quarenta anos das transmissões. Partiu de uma rea-
lidade cujos limites objetivos diziam respeito sobre-
tudo ao negócio da televisão: sempre se soube que a 
música clássica produziria um conteúdo específico, 
talvez elitista demais, e eventualmente pouco inclu-
sivo num mercado de consumo de massa. E como 
"the masses are the opium of television", a despeito 
da aposta inicial de que a programação qualificaria 
o público42, o fato é que a disponibilização dos con-
certos sinfônicos (mas também das óperas, peças de 
teatro e balés) se tornou comercialmente inviável 
para as grandes redes assim que o consumo de 
aparelhos de televisão ganhou escala de milhões 
de consumidores. Raramente, a partir de então, as 
transmissões teriam para si o horário nobre, tor-
nando-se, no mais das vezes, tema de especiais de 
produção eventual, a ocupar horários alternativos 
em redes transmissoras públicas de menor alcance 
ou com função educativa [ROSE 1986, pp. 1-16].

42- Dois projetos notáveis neste sentido. O primeiro, uma aposta de produtores pioneiros, o de fazer de 
todos nós intelectuais – "este é o milagre da televisão", de que a apresentação de programas de altíssimo 
nível mudaria a plateia era chamado por "Enlightenment trough exposition"; outro, "Cultivating the 
Wasteland" lidava com os problemas da adaptação das linguagens sofisticadas das artes para a televisão.

43- A título de comparação, a capacidade de algumas salas de concerto pode servir de métrica: Sala São 
Paulo (1999), 1.498 pessoas sentadas; Goldener Saal do Musikverein (1870), 1.744 pessoas sentadas e 300 
em pé; Berliner Philharmonie (1963), 2.440 lugares sentados; a recém construída ElbPhilharmonie (2017), 
2.100 pessoas sentadas. Um alcance da transmissão regulares como a da Detroit Symphony, que chega a 
um público de cerca de vinte mil telespectadores semanalmente, incrementa em quase dez vezes o poten-
cial de qualquer das salas de concertos citadas. 

Mas se para a televisão a música clássica é um 
produto proibitivo pelo modelo de financiamen-
to, para as instituições clássicas, como orquestras 
sinfônicas ou salas de concerto, as transmissões sin-
fônicas seguem como estratégia fundamental para 
a construção de um futuro relevante. A mediação 
espontânea realizada por esses programas demons-
trou um inequívoco potencial educativo e modo 
alternativo de espetáculo. O incremento numérico 
de audiência foi e continuaria como realidade men-
surável – em conjunto, a produção audiovisual pa-
receu ser a chave para se obter, ao mesmo tempo, 
uma audiência qualificada e um alcance relevante. 
Em números de hoje, um alcance de cinquenta mil 
telespectadores, por exemplo, como os de algumas 
produções já descritas, garante a multiplicação em 
quase vinte vezes do potencial médio de uma sala 
de concertos de grande porte43. Tal multiplicação 
de público é um elemento vital para toda orquestra 
sinfônica, de pequeno, médio ou grande porte.  
A inviabilidade financeira das cifras de distribuição 
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para as redes comerciais de televisão – para as quais 
dezenas ou centenas de milhares de telespectadores 
são irrelevantes – não esconde a necessidade da 
demanda objetiva por parte das instituições produ-
toras do conteúdo sinfônico. E é exatamente nessa 
direção, reorganizando as forças de distribuição e 
produção de conteúdo, que as tecnologias audiovi-
suais se atualizaram desde finais da década de 1990. 
Essa reorganização é que garante ao mercado de 
transmissão audiovisual de concertos sinfônicos 
seu novo impulso e revigoramento nas duas pri-
meiras décadas do século XXI.

Do ponto de vista das capacidades de uso que o stre-

aming garante, ou seja, do ponto de vista da fruição 
por parte do usuário, o streaming transforma com-
pletamente a cultura da recepção de dados mesmo 
que, aparentemente, e para efeitos gerais, seja ape-
nas uma expansão do broadcasting

44. Sua viabilização 
decorre do aumento da largura de banda da rede no 
início dos anos 2000 e, assim, se por um lado pode 
ser entendido como um processo tecnológico, des-
crito como um pacote de dados digitais multimídia 
entregues em fluxo contínuo a um usuário, também 
deve ser visto como elemento imperativo para o 
funcionamento da internet tal como a conhecemos; 
a causa formal para o usuário visualizar, ouvir ou 
experimentar o conteúdo mediado sem baixar todos 
os arquivos ou informações antes do uso [BUR-
ROUGHS & RUGG, p. 370]. 

O verbo "to stream" foi usado para dar sentido 
ao uso da entrega de mídia ponto-a-ponto 

44- Do ponto de vista técnico, é evidente a necessidade de explicitar distinções relevantes. Os broadcastings 
para televisão da música clássica nas décadas de 1940 e 1950 são transmissões analógicas, cujas questões 
quanto à qualidade de definição de imagem e som desdobram-se nas pesquisas de campo da área das ondas 
eletromagnéticas. Tecnicamente, por óbvio, não podemos chamar tais transmissões de streaming, que 
dizem respeito aos fluxos de dados digitais, incluindo o necessário codecs para compressão de dados. A 
discussão sobre "Live broadcasting" e "Real time streaming" encontra distâncias sutis em certo arcabouço 
conceitual: segundo Wolfgang Ernst, professor da Universidade Humboldt de Berlim, em troca de email 
sobre a presente pesquisa, deve-se fazer a distinção entre ambos por precisão conceitual dos meios envol-
vidos. Tais referências parecem irrelevantes para o modo de apresentação do presente estudo, que se de-
bruça sobretudo nos processos de captação da informação audiovisual e seus efeitos na veiculação pública, 
e não na manipulação dos dados para transmissão. Neste sentido, e apenas neste, os termos broadcasting e 
streaming podem ser intercambiáveis e seguirão, a partir desta breve discussão técnica, tratados meramente 
por "transmissão". As distinções mais gerais, e funcionais para este trabalho, serão apontadas por ALMEI-
DA, OLIVEIRA, CARVALHO & SILVA, 2018 e BORROUGHS & RUGG – citados neste trabalho. Para 
outros detalhes e aprofundamento, ver Sigfreid Zienlinsky, Fridrich Knili e Wolfgang Ernst.

(geralmente vídeo e áudio) entre um provedor 
e um usuário final a quem estava previamente 
acostumado com o sistema de download, no 
qual era necessário ter o arquivo inteiro antes 
de ser consumido [TOPIC, 2002]. No caso da 
mídia transmitida por streaming, os dados são 
recebidos do servidor e reproduzidos com a 
ajuda de um player ou plug-in que faz parte do 
navegador da web e isso permite que mídias 
ao vivo ou pré-gravadas sejam reproduzidas 
sob demanda. A diferença entre "broadcast" 
e "streaming" é tanto contextual quanto 
tecnológica. A ideia do broadcast está ligada às 
redes de rádio e televisão do início e meados 
do século XX. Com tecnologias de transmis-
são analógica, essas redes foram e ainda são 
controladas por instituições governamentais. 
Hoje, a tecnologia de broadcast também é 
basicamente digital, mas sua ideia permanece 
ligada às redes de mídia. Uma das diferenças 
mais marcantes entre broadcast e streaming, 
pelo menos a que deriva das redes, pode ser 
a interação e o engajamento que as platafor-
mas atuais oferecem. Em uma transmissão 
no Facebook, por exemplo, os espectadores 
podem postar seus comentários que podem 
ser vistos ao vivo. É possível que os espectado-
res interajam com o apresentador e vice-versa 
em um sistema dual de participação. Além 
disso, a tecnologia de streaming é "ainda mais 
barata que o equipamento de broadcast e com-
parável ao equipamento de impressão" e tem 
o poder de disseminar conteúdo educacional 
de maneira mais democrática [Topic, 2002, p. 
192] [ALMEIDA, OLIVEIRA, CARVALHO 
& SILVA, 2018].
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Diferente do modelo analógico do broadcasting, 
os dados digitais são extremamente maleáveis, po-
dendo ser armazenados, compartilhados e postos 
em circulação de modo mais eficiente que os da-
dos processados analogicamente [BORROUGHS, 
p. 14]. Algumas das vantagens da informação 
digital está exatamente nas consequências dire-
tas dessas características, como a disponibilidade 
para o trabalho em rede, simultâneo, e a redução 
dos níveis de ruído ou redundância – por assim 
dizer, sua precisão econômica, que garante ainda 
uma maior quantidade de informação em menor 
estrutura física –, além de sua capacidade de ser 
infinitamente mutável e adaptável, com informa-
ções multimídia de som e imagem em um mesmo 
canal [BORROUGHS, p. 14]. 

A primeira reestruturação se dá no barateamento 
e agilidade da produção - conseqüencia tanto do 
desenvolvimento tecnologico da transmissão de 
dados quanto dos equipamentos de filmagem e 
armazenamento de dados. A segunda transforma-
ção se dá no modo de acesso do usuário - agora 
não dependente da grade de programação das 
grandes emissoras de televisão. A ideia do acesso 
em horários variáveis, à disposição do público, que 
agora não se limita mais à audiência regional, mas 
torna-se globalizada, desdobra-se de modo ainda 
inquietante para muitos analistas. De qualquer 
modo, importante ressaltar, há uma certa filiação 
histórica, muito bem discutida em certa literatura, 
que argumenta - a despeito das diferenças - reivin-
dicar a continuidade entre ambos procedimentos. 

A distinção estritamente binária entre uma 
"velha" e outra "nova" mídia é improduti-

vo, especialmente quando se reconhece que 
grande parte da "nova" mídia é uma recom-
binação ou 'remediação' (Bolter & Grusin, 
1999) das formas anteriores de mídia. Não 
obstante, permanecem diferenças significa-
tivas entre as capacidades tecnológicas e as 
possibilidades de mídia analógica e digital, 
que distinguem a mídia de fluxo contínuo. As 
possibilidades contemporâneas de streaming 
são parte integrante da vida mediada coti-
diana. Os meios analógicos são 'proprieda-
des físicas ou quantidades continuamente 
variáveis' em sua representação de dados 
(Miller 2011, p. 73). O analógico está em 
nítido contraste com a mídia digital, que é 
'representação descontínua de propriedades 
físicas analógicas ou contínuas' (p. 73). O 
código de computador emprega 'digitalização 
binária discreta: zeros e uns' para 'repre-
sentar e armazenar dados e informações' (p. 
73)… Estamos no meio de uma recalibração 
entre audiências e indústria, onde o fluxo se 
torna cada vez mais canalizado através do 
indivíduo em rede. A transmissão começa 
como uma nova capacidade tecnológica antes 
impossível devido às limitações de largura de 
banda, que então são adotadas pelo público 
como prática social e circulação social. Isso 
leva as indústrias de mídia a começar a se 
adaptar e a englobar a audiência analógica 
com o streaming digital. Esse movimento não 
está isento dos desafios, armadilhas e ansie-
dades da mudança das paisagens da mídia. Há 
participação no fluxo e nos antecedentes de 
audiências ativas, mas o streaming resta na in-
terseção entre a rearticulação do fluxo digital 
nas indústrias de redes e os indivíduos em 
rede [BORROUGHS, pp. 13-15]45.
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Quando a tecnologia digital em distribuição por 
streaming permitiu a relação direta entre produ-
tores de conteúdo – que, no caso presente, diz 
respeito a instituições musicais – e consumidores, 
os telespectadores de concertos sinfônicos, toda 
a cadeia produtiva das transmissões de concertos 
sinfônicos se transformou [KAVANAGH, 2018]. 
Foram duas as instituições que podemos conside-
rar pioneiras: a Filarmônica de Berlim, em 2009,  
e a Sinfônica de Detroit, em 2011.

A Filarmônica de Berlim produziu sua primeira 
transmissão por streaming, desde sua sala de con-
certos, em 6 de janeiro de 2009. A Berlin Phil Me-
dia GmbH, responsável pelo desenvolvimento do 
aplicativo de transmissão de concertos da orques-
tra, conseguiu amadurecer um modelo de negócios 
com ofertas flexíveis para os assinantes individuais, 
que acessam o evento de seu próprio computa-
dor doméstico. O alcance da iniciativa, hoje, é de 
centenas de milhares de usuários registrados na 
plataforma, dos quais cerca de cinquenta mil pagam 
pelo acesso anual à temporada digital, transmitida 
em tecnologia 4K e disponibilizada por um sistema 
de assinatura que garante ao telespectador a trans-
missão ao vivo da última das três apresentações 
semanais da temporada sinfônica oficial, além da 
licença para consulta de todo o acervo de gravações 
passadas e históricas [BERNSTORFF, 2018]46.

45- "A strict binary between old and new media is unproductive, especially when recognizing that much 
of new media is a recombination or "remediation" (Bolter & Grusin, 1999) of earlier forms of media. 
Nonetheless, there remain significant distinctions between the technological capacities and affordances 
of analog and digital media, which distinguish streaming media. The contemporary affordances of stre-
aming are an integral part of everyday mediated life. Analog media are "continuously variable physical 
properties or quantities" in their representation of data (Miller 2011, p. 73). Analog is in sharp contrast 
to digital media, which is "discontinuous representation of analog or continuous physical properties" (p. 
73). Computer code employs "discrete binary digitization: zeros and ones" in order to "represent and store 
data and information" (p. 73)… We are in the midst of a re-calibration between audiences and industry 
where flow becomes increasingly channeled through the networked individual. Streaming begins as new 
technological capacity previously not possible because of bandwidth limitations, which then becomes 
adopted by audiences as a social practice and social circulation. This subsequently leads media industries to 
begin to adapt and mesh analog viewership with digital streaming. This movement is not exempt from the 
challenges, pitfalls, and anxieties of shifting media landscapes. There is participation in the flow and the 
antecedents of active audiences but streaming media rests at the intersection of the networked individual 
and media industries' re-articulation of digital flow".

46- Além dos pagantes, os vídeos curtos orquestrais disponibilizados em plataformas abertas como o You-
Tube alcançaram mais oitenta milhões de visualizações.

O Digital Concert Hall (DCH) é uma resposta 
produtiva à profunda crise que a indústria 
fonográfica enfrenta - indústria que foi pega 
de surpresa pela era da Internet. Como reação 
a isso, a Filarmônica de Berlim declarou efe-
tivamente sua independência em mídia com 
a fundação de sua própria produtora. Acabou 
sendo um golpe de sorte que o Deutsche 
Bank, que vinha trabalhando com a orquestra 
por décadas, concordasse em fornecer apoio 
financeiro para o projeto: 'o Deutsche Bank 
ajudou a lançar a ideia ousada, aventureira 
e realmente louca naquela época', diz Olaf 
Maninger. Devido às condições específicas, foi 
introduzido um território tecnológico inex-
plorado para estabelecer uma estética visual: 
para não distrair os músicos e o público de se 
concentrarem nas performances, a iluminação 
muito brilhante normalmente usada nas gra-
vações de televisão foi dispensada. Além disso, 
as câmeras instaladas permanentemente são 
controladas remotamente de um estúdio de 
vídeo. No início do experimento, o YouTube 
ainda estava em sua infância, a transmissão 
ao vivo de música clássica e smartphones era 
uma raridade, e os televisores conectados à 
Internet eram completamente desconhecidos. 
A explosão das mídias sociais não poderia ser 
prevista de forma alguma, e as bibliotecas de 
mídia poderiam ser encontradas em biblio-
tecas públicas analógicas – mas não on-line 
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– na era pré-Netflix. O DCH se beneficiou 
de todos esses desenvolvimentos. Afinal, de 
acordo com Robert Zimmermann, a ideia 
central da empresa era que o conteúdo, caro, 
não deveria estar disponível gratuitamente. 
Nesse meio tempo, um terceiro estúdio foi 
montado na sala de concertos. A colaboração 
com a Panasonic, que começou em agosto de 
2016, promete no futuro próximo uma maior 
potencialização do formato 4K, de maior con-
traste e brilho, e que tem sido usado desde o  
ano passado [BERNSTORFF, 2018]47.

A Orquestra Sinfônica de Detroit realizou seu 
primeiro streaming no dia 07 de maio de 2011 
[KACZMARCZYK, 2011]. Após uma crise 
financeira que culminou com a greve dos músicos 
no ano anterior [WAKIN, 2011], a Sinfônica de 
Detroit reestruturou completamente sua progra-
mação, passando a prever uma transmissão sema-
nal a fim de "tornar-se a orquestra mais acessível 

47- "The Digital Concert Hall is a productive response to the profound crisis confronting the recording 
industry, which has been caught unawares by the Internet age. As a reaction to this, the Philharmoniker 
effectively declared its media independence with the founding of its own production company. It turned 
out to be a stroke of luck that Deutsche Bank, which had been working closely with the orchestra for deca-
des, agreed to provide financial support for the project: "Deutsche Bank helped launch the daring, adven-
turous and really crazy idea back then," says Olaf Maninger. Due to the specific conditions, technological 
uncharted territory was entered to establish a visual aesthetic: in order not to distract the musicians and 
the audience from concentrating on the performances, the very bright lighting usually used in television 
recordings was dispensed with. Furthermore, the permanently installed cameras are remotely controlled 
from a video studio. At the beginning of the experiment, YouTube was still in its infancy, the live strea-
ming of classical music and smartphones were a rarity, and Internet-connected televisions were comple-
tely unknown. The explosion of social media could not be foreseen in any way, and media libraries could 
be found in analogue public libraries – but not online – in the pre-Netflix era. The DCH has benefited 
from all of these developments. After all, according to Robert Zimmermann, the core idea of the company 
was that expensive content should not be available free of charge. In the meantime, a third studio has been 
set up in the concert hall. The collaboration with Panasonic, which began in August 2016, promises in the 
foreseeable future a further potentiation of the high-contrast and brilliant 4K format which has been used 
since last year".

do planeta" [FLEMMING, 2015]. Ao contrário 
do temor de muitos dos organizadores de que a 
transmissão perturbaria a frequência presencial na 
sala de concertos, em quatro anos de transmissões 
a capacidade da sala aumentou em 90% (de cerca 
de 50% da capacidade para 90% de capacidade, em 
média) [FLEMING, 2015].

As vinte e quatro transmissões por temporada 
contam, desde 2014, com seis câmeras de monito-
ração remota instaladas na sala de concerto – que 
permite uma equipe enxuta de seis integrantes: um 
diretor, um leitor de partituras, um operador de 
câmeras, um operador de switcher e um designer 
gráfico [FLEMING, 2015]. A aspiração da Orques-
tra Sinfônica de Detroit reflete a filosofia de que a 
música clássica deve estar disponível a todos – e o 
espaço digital é visto como um meio para a quebra 
de hierarquias e a democratização do acesso a um 
grande público [KAVANAGH, 2018].



56

Tudo o que está acontecendo hoje desafia 
a lógica dominante no campo [da música 
clássica]. Nós tocamos nessas grandes salas 
com acústica perfeita, cobramos dinheiro, e 
apelamos para um certo segmento da socie-
dade. Essa é a lógica dominante e hoje está 
de cabeça para baixo. A tecnologia é uma das 
razões pelas quais está de cabeça para baixo. 
Agora, as pessoas não querem estar fechadas, 
elas querem estar abertas; elas não querem 
que a música seja cara, eles querem que ela 
seja gratuita. A performance ao vivo e o con-
certo do produto digital são um e o mesmo, 
mas requerem sistemas de entrega diferentes. 
Músicos são dedicados a performances ao 
vivo, como deveriam ser, mas se você está no 
negócio em que estamos, você deve estar fo-
cado no público. Novas audiências mudaram 
para a tecnologia, então ignorar isso ou lutar 
contra é uma questão de risco. [PARSONS 
apud KAVANAGH, 2018]48. 

A grande pergunta que se atualiza é: estão as audi-
ências dispostas a experimentar a música clássica 
através desses novos meios quando uma parte 
fundamental do que faz a música clássica tão espe-
cial é sua reprodução ao vivo na sala de concerto, 
em um espaço social? De fato, o atual panorama 
digital tem mudado a distribuição e o consumo 
também na esfera pública, com concertos trans-
mitidos diretamente para salas de cinema. Pouco 
antes da iniciativa do aplicativo berlinense, no dia 
30 de dezembro de 2006, o Metropolitan Opera 

48- "Everything that is going on today challenges dominant logic in the [classical music] field. We play 
in these great halls with perfect acoustics and we charge money, and we appeal to a certain segment of 
society. That's the dominant logic and today it's upside down. Technology is one of the reasons it's upside 
down. Now, people don't want to be closed, they want to be open; they don't want music to be expensive, 
they want it to be free. The live performance and the concerto of the digital product are one and the same 
but [require] different delivery systems. Musicians are dedicated to live performance, as they should be, 
but if you are in the business that we are in you must be focused on the audience. New audiences have 
moved to technology, so to ignore that or to fight it is at your peril".

de Nova Iorque iniciou o projeto "Metropolitan 
Opera Live in HD" – uma série de transmissões via 
satélite em alta definição de performances ao vivo, 
diretamente do Lincoln Center para salas de cine-
ma nos Estados Unidos da América e no Canadá 
[ROBERTSON, 2007 e SHEPPARD, 2007]. Desde 
então, organizado em temporadas que contam en-
tre seis e doze espetáculos anuais, o digital broadcas-

ting do MET está presente em salas de exibição de 
países como Inglaterra, Japão, Noruega, Austrália 
e Nova Zelândia, bem como Argentina e Brasil, 
entre outros [MET PRESS FACT SHEET, 2012-
2013]. O apelo midiático e o potencial comercial 
de tais experimentos levaram grandes companhias 
de ópera, incluindo Covent Garden, La Scala, San 
Francisco Opera, assim como National Theater, 
Bolshoi Ballet e Los Angeles Symphony, a inicia-
rem suas próprias transmissões [KRAVANAGH, 
2018]. Em 2011, foi a vez da Filarmônica de Ber-
lim realizar seu primeiro experimento em salas de 
cinema, transmitindo um evento em alta definição 
e tecnologia 3D de Berlim para cento e quarenta 
salas de cinema da Inglaterra [ALBERGE, 2011]. 
Sua integração com os meios de comunicação e a 
vida diária do público nos últimos anos acaba por 
favorecer uma série de experiências que atuam no 
que parece constituir negócios complementares à 
apresentação convencional, como o relançamento 
de novos conteúdos não tradicionais, ou "Conteú-
dos Alternativos" [HUSAK, 2004, p. 921 e BENI-
TO, 2015, p. 90].
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A tela é ampla, de proporções aproximadas de 
razão próxima a 1:85:1. Cerca de 12 câmeras 
capturam a performance. A transmissão é 
editada "na câmera", ou mais precisamente, 
no console de edição com uma tela onde uma 
grade de monitores e a partitura musical 
também servem como referência – ocasional-
mente uma câmera revela este aspecto da pro-
dução para a audiência dos teatros de cinema 
(backstage). Adicionalmente, broadcasts como 
em "Hansel and Gretel" de Engelbert Hum-
perdinck (1o de Janeiro, de 2008) e "Tristão e 
Isolda" de Richard Wagner (22 de Março, de 
2008) apresentava múltiplas telas. O resultado 
alcançava ou ultrapassava em possibilidades 
de enquadramentos, para não dizer de edição, 
os mais intrincados vídeos musicais. O campo 
visual de "Tristão", por exemplo, embora ba-
seado na performance, por vezes apresentava-
-se aquele de um filme experimental. O mais 
importante é que quando vemos uma ópera 
do Met apresentada dessa forma, não estamos 
vendo um filme, a despeito das similaridades. 
As convenções do broadcast para televisão 
também exercem uma influência [HEYER, 
2008, p. 593].

Em "Zooming In, Gazing Don Giovanni" [WILL, 
2011], retorna-se à ideia, já aventada no ambiente 
televisivo das décadas de 1940 e 1950, de que as 
transmissões de óperas e concertos sinfônicos, mes-
mo que distintas da experiência presencial, são espe-
táculos artísticos, compõem uma modalidade outra 
de espetáculo live, diferente mas não independente 

do live performance. Além disso, mas não menos 
importante, as transmissões tornaram-se, do ponto 
de vista de abrangência e regularidade, mais rele-
vantes para a recepção da música clássica do que o 
espetáculo presencial – em outras palavras, há mais 
e melhores públicos de ópera e concertos sinfônicos 
para as telas, em suas diversas mídias (televisão, 
DVD, salas de cinema), do que para o palco.

As discussões sobre o teatro ao vivo contra a 
televisão está em uma premissa bamboleante, 
uma distinção entre o ao vivo e o media-
do que é muito mais difícil de sustentar na 
prática do que na teoria. Não apenas isso, mas 
realizando a ópera televisionada como entre 
as representações mais fiéis do que acontece 
no palco – como muito da literatura sobre o 
assunto acaba por fazer – ignora-se questões 
fundamentais sobre o próprio meio e o que 
ele faz da ópera. Essa não é uma preocupação 
trivial, dada a importância de longa data, se 
subestimada, da televisão na cultura da ópera. 
Mesmo entre os leitores da Opera Quarterly, 
certamente não estou sozinho ao ter visto as 
minhas primeiras óperas no "Live from the 
Met", e nos últimos anos, tanto a tela de exibi-
ção em casa (ou a sala de aula) quanto o cres-
cente arquivo de trechos de vídeos na Internet 
fez apresentações televisionadas cada vez mais 
onipresentes. Hoje em dia, os estudiosos, os 
fãs e até mesmo os artistas podem encontrar a 
ópera mais frequentemente na tela do que no 
palco, e é hora de olhar seriamente o que eles 
veem e ouvem [WILL, pp. 32-33].
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Tendo por base toda a fortuna crítica desdobrada a 
partir do consagrado ensaio "A obra de arte na era 
de sua reprodutibilidade técnica" de Walter Benja-
min (1936), as pesquisas sobre o liveness avançam em 
formidáveis dimensões conceituais sobre a música 
produzida em nosso tempo [WURTZLER,1992 e 
AUSLANDER, 2008]. Não é difícil justificar, atual-
mente, a transmissão do espetáculo audiovisual em 
geral, no qual se enquadra de modo mais vigoroso 
o universo das transmissões musicais, como um 
remediador da performance ao vivo, tanto a partir 
do conceito de remediation

49 quanto levando adiante 
aquilo que o pesquisador de performance e trans-
missões Philip Auslander sugere por atualização 
"ao vivo". Segundo Auslander, devido às mudanças 
tecnológicas das últimas décadas, hoje é possível 
reconhecer por "ao vivo" expedientes complexos que 
são, em si mesmos, diferentes do que entende-se por 
"classic live". Auslander estabelece o desenvolvimen-
to histórico do conceito de "ao vivo" em seis pers-
pectivas [Auslander, 2008, p. 61], resumidas abaixo: 

• Classic live: copresença física entre performers 
e plateia, simultaneidade temporal de produção 
e recepção, experiência no momento (espe-
táculos em teatro, concertos e shows, dança, 
esportes etc.);

• Live broadcast/streaming: simultaneidade tem-
poral de produção e recepção, experiência do 
evento enquanto ele ocorre (rádio, televisão, 
internet, etc.);

49- Tal como proposto por Bolter e Grusin [BOLTER; GRUSIN, 2000], remediation trata da atualização 
dos termos deixados por Marshall McLuhan para quem "uma nova tecnologia de comunicação nunca é 
mera adição a outra mais antiga" [MCLUHAN, 1964, p. 58], mas sim um elemento de tensão que perma-
nentemente reorganiza as tecnologias antigas em novas formas e funções. Bolter sugere a ideia de que as 
novas tecnologias procedem de modo não a tornarem obsoletas as anteriores, mas as reformá-las. O reme-

diation descreve as novas tecnologias digitais como veículo das mais antigas, "prática tão difundida que nós 
podemos identificar um spectrum de diferentes formas no qual a mídia digital remidia suas predecessoras" 
[BOLTER; GRUSIN, 2002: p.339].

• Live recording: hiato temporal entre produção 
e recepção, possibilidade de repetição infinita 
(LP, CD, filme, DVD, etc.);

• Internet liveness: sensação de copresença entre 
usuários (mídias baseadas na internet);

• Social liveness: sensação de conexão com o 
outro (telefones móveis, mensagens instantâ-
neas etc.);

• Website goes live: resposta de interação entre 
tecnologia e usuário (mídias interativas) 
[AUSLANDER, 2008, p. 61].

Assumindo a terminologia proposta por Auslan-
der, pode-se sim sugerir serem os atuais projetos e 
produtos de transmissão de concertos sinfônicos, 
formas de espetáculo "ao vivo". O segundo capítulo 
analisará uma transmissão realizada sem hiato tem-
poral com a performance presencial, experimenta-
da por meio de aplicativos de internet - um típico 
exemplo de "Live broadcast/streaming". Deverá 
ainda comparar esta produção com outra, disponi-
bilizada no acervo do aplicativo, e acessável a qual-
quer momento -  todos os termos para um "Live 
recording". Estas são, ao olhar da presente pesqui-
sa, modos novos e atuais de entender o conceito 
de "ao vivo" e "presença", sendo as transmissões 
de concertos sinfônicos não meras reproduções 
de eventos, mas modalidades estéticas atualizadas 
da apresentação da música clássica - apresentação 
que conta, por óbvio, com psicodinâmica própria.



Outras
referências

Muito daquilo que se produz atualmente na aca-
demia é discutido na área de Marketing e Relações 
Públicas - onde o processo suscita pesquisas qualita-
tivas e análises de impacto de público [STEICHEN, 
2009; VAN EEDEN, 2009; VLADICA & DAVIS, 
2013; BENITO, 2015; VILLANUEVA BENITO & 
LACASA-MAS, 2017]. Steichen realiza uma análise 
provisória do que reconhece como uma estratégia 
de branding ao sugerir que a transmissão, para além 
do espetáculo cinematográfico, é uma oportunidade 
para o que chama de "documentários organizacio-
nais" [STEICHEN, 2009, p. 24] – conteúdos que 
valorizam a marca institucional, servindo, portanto, 
como parte de uma estratégia de marketing pro-
mocional [STEICHEN, 2009, p. 26-27]. Segundo 
ele, "Met: Live in HD" representa muito mais do 
que uma inovação na ópera cinematográfica, sendo 
também um meio convincente através do qual 
organizações artísticas proeminentes estão apren-
dendo a alavancar as novas mídias para "promo-
ver suas agendas de fortalecimento institucional" 
[STEICHEN, 2009, p. 24].

Com uma investigação sobre a exposição de novas 
audiências à música clássica e uma metrificação, 
por diversas metodologias, da avaliação do público 
tanto em referência ao espetáculo quanto à sua 
propensão de escolha entre produções locais ao 
vivo ou por transmissão, o estudo de Van Eeden 
chega a resultados surpreendentes e sugere que as 
transmissões não canibalizam a audiência local de 
ópera, estabelecendo um público próprio que não o 
assume como um produto inferior ao espetáculo ao 
vivo [VAN EEDEN, 2009, pp. 22-34]. Evidências 
empíricas lhe permitem dizer que esses espetáculos 
criam um seguimento de mercado leal, com um 
público participante que, eventualmente, passa a 

assistir às transmissões mas não necessariamente 
ao espetáculo ao vivo [VAN EEDEN, 2009, pp. 34-
44]. Também são sugeridas eventuais mudanças de 
impacto no comportamento do espectador presen-
cial [VAN EEDEN, 2009, pp. 45-47].

VLADICA & DAVIS medem e avaliam o "valor 
de entretenimento percebido" (perceived entertain-

ment value) de uma performance ao vivo quando 
exposta em cinemas com o apoio das tecnologias 
de cinema digital contemporâneo [VLADICA; 
DAVIS, 2013, p. 9-12]. Sua pesquisa pretende dar 
foco às experiências subjetivas do público como 
consumidor de performances em salas de cinema e 
propõe, por resultado, a identificação e descrição de 
quatro configurações distintas de valor de entrete-
nimento percebido – que, grosso modo, podem ser 
entendidas como quatro grandes modos de julga-
mento qualificado por parte da plateia [VLADICA; 
DAVIS, 2013, p. 12-15]. O dado mais relevante do 
estudo se refere à resposta favorável quanto à per-
cepção da qualidade artística do espetáculo trans-
mitido [VLADICA; DAVIS, 2013, p. 24-30]. 

Benito, como que retomando as referências de 
Steichen, mas aqui tendo por campo de pesquisa 
o ambiente espanhol, sugere que as transmissões 
atuais criam uma oportunidade para que as ins-
tituições de ópera repensem suas relações com 
as novas tecnologias de comunicação [BENITO, 
2015, pp. 107-136], reconhecendo não só o valor 
que possuem como ferramentas de marketing, mas 
seu valor potencial no campo educacional [BENI-
TO, 2015, pp. 210-215] – a transmissão como uma 
espécie de mediadora do diálogo com públicos mais 
jovens e, nesses termos, parte fundamental das 
estratégias de comunicação para grande escala.
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Com o objetivo de "explicar algumas das mudanças 
no comportamento sociológico do público" a partir 
do estudo das "particularidades dos eventos me-
diáticos operísticos", Villanueva Benito & Lacasa 
Mas constatam que esses espetáculos podem ser 
vistos como oportunidades generosas para ambas 
as indústrias culturais - do cinema e da música - em 
um diálogo com novos públicos e com públicos 
mais jovens [VILLANUEVA BENITO & LACA-
SA-MAS 2017; pp. 7, 12-13, 14-15]. 

Em todas essas discussões, importantes conclusões 
estão ainda por serem devidamente estabelecidas 
como ponto normativo para inferências posteriores. 
Pouco se discute quanto aos expedientes "retóricos" 
de filmagem, a expressividade mesma que o tipo de 
linguagem de tais transmissões se valem, analisada a 
partir da gramática (em suas relações de montagem, 
fotografia e luz, uso de efeitos especiais e que tais), a 
estética em seu elemento artístico que acaba por ter 
o produto final. Mais do que tudo, trata-se da ques-
tão de como a aposta de uma produção entendida 
como tradicional pode se relacionar com tecnolo-
gias tidas como disruptivas, tanto em termos de des-
construção de hierarquias de produção e recepção 
quanto em termos de exploração da linguagem. 

A inovação digital apresenta, às organizações 
de performance de música clássica, uma série 

50- "Digital innovation presents classical music performing organizations with a series of contradictions and 
dilemmas. Although the digital space may seem antithetical to traditional classical music culture, orches-
tras and opera companies must adopt digital technology in response to shifts in the logics that define their 
industry otherwise they risk being (further) marginalized in an increasingly techno-literate society. Online 
and mobile technologies are simultaneously disruptive (for example, to the social and economies arrange-
ment with audiences). Orchestras and opera companies are therefore questioning their traditional practices, 
inspiring new, purposing actions and strategies to respond to and influence these logics. The perspective of 
institutional logics can help us to understand how digital innovations present challenges to classical music 
performing organizations, but also offer exciting opportunities for the industry to redefine itself. Put another 
way, digital technology can prompt us, and the industry itself, to rethink identity by challenging the collective 
perception of classical music, how classical music performing organizations see themselves (internal iden-
tity), and how others view them (external identity). The latter is surely critical to the industry's long-term 
fortunes and, more pertinently, to whether the great "promise of digital" can be realized." 

de contradições e dilemas. Embora o espaço 
digital possa parecer antitético à cultura da 
música clássica tradicional, orquestras e com-
panhias de ópera devem adotar a tecnologia 
digital em resposta a mudanças nas lógicas que 
definem sua indústria, caso contrário correm 
o risco de serem marginalizadas em uma so-
ciedade cada vez mais tecnificada. As tecno-
logias on-line e móvel são simultaneamente 
disruptivas (por exemplo, ao arranjo social e 
econômico com o público). As orquestras e as 
companhias de ópera estão, portanto, questio-
nando suas práticas tradicionais, inspirando 
novas ações e estratégias para responder e 
influenciar essas lógicas. A perspectiva das ló-
gicas institucionais pode nos ajudar a entender 
como as inovações digitais apresentam desa-
fios às organizações performáticas de música 
clássica, mas também oferecem oportunidades 
estimulantes para a indústria se redefinir. 
Em outras palavras, a tecnologia digital pode 
induzir a nós, e a própria indústria, repensar 
a identidade, desafiando a percepção coletiva 
da música clássica – como as organizações 
performáticas da música clássica se vêem 
(identidade interna) e como os outros as vêem 
(identidade externa). Este último é segura-
mente o ponto crítico para a fortuna de longo 
prazo da indústria e, mais pertinentemente, 
para saber se a grande "promessa do digital" 
pode ser realizada [KANAVAGH, 2018]50.
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Introdução

Todo o quadro histórico sugerido no primeiro 
capítulo tem por objetivo não apenas a contextuali-
zação técnico-sociológica, mas sobretudo o incre-
mento das referências estéticas que conformaram, 
ao longo dos séculos XX e XXI, a produção audio-
visual das transmissões de concerto sinfônicos. O 
contato com as discussões, mas também a multipli-
cidade de recursos e efeitos tecnológicos descritos, 
qualificam uma proposição autoral para posteriores 
filmagens. O que justifica tal empreendimento 
é, antes de tudo, o atual quadro tecnológico, que 
permite uma sensível requalificação de diversos 
elementos do processo de produção o que, eviden-
temente, encontra ecos no resultado expressivo 
das filmagens. Atualizar a discussão com os dados 
empíricos do presente quadro histórico é uma 
colaboração significativa por si só; mas além disso, 
a análise garantirá os subsídios conscientes para 
uma avaliação crítica da estética das transmissões 
de concertos contemporâneas.

Por isso, este capítulo empreende a análise de 
algumas produções atuais. Escolheu-se, para tanto, 
duas transmissões ao vivo de uma obra sinfônica de 
alta complexidade – a "Primeira Sinfonia" de Gustav 
Mahler, mais precisamente seu primeiro movimen-
to. O objeto da análise será duas produções recentes, 
de naturezas distintas mas realizadas no mesmo 
espaço, com a mesma orquestra e o mesmo equipa-
mento (no que concerne à quantidade de câmeras 
e à cobertura de imagens). Atentou-se, ainda, pela 

oportunidade objetiva no cronograma da pesquisa, 
com uma transmissão realizada e recolhida em tem-
po adequado tanto para aproximar-se ao máximo 
possível do tempo de finalização do presente traba-
lho quanto para empreender uma análise meditada 
sobre seus resultados – e, assim, manter o frescor 
do que se espera ser o que há de mais atualizado na 
linguagem desse tipo de filmagem. 

A primeira dessas produções (Produção 1), 
objetivamente produzida em live streaming, foi 
realizada diretamente da Philharmonie, uma sala 
de concertos berlinense, pelo aplicativo dessa 
mesma sala de concertos dedicado a tais trans-
missões, o Digital Concert Hall. A orquestra foi a 
Filarmônica de Berlim, e o concerto ocorreu e foi 
transmitido em tempo real no dia 29 de março 
de 2019, a partir das 16h00 (horário de Brasília). 
A segunda produção (Produção 2) é a "correção" 
dessa primeira, disponibilizada uma semana após 
o concerto – trata-se de uma versão editada pos-
teriormente e acessível ao público pelo arquivo 
do mesmo aplicativo após um trabalho posterior 
de montagem feita em estúdio. Tecnicamente, 
portanto, usando os termos celebrados por Aus-
lander [AUSLANDER, 2007], trata-se de um live 

recording a partir do live streaming, se valendo dos 
arquivos de vídeo registrados na performance 
e trabalhados em estúdio ao longo dos sete dias 
subsequentes à exibição. Ela foi posta no acervo 
do aplicativo no dia 05 de abril de 2019.
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A captura das imagens durante os concertos do 
Digital Concert Hall conta, desde 2017, com nove 
câmeras de alta definição instaladas ao redor do 
palco e na sala de concertos. Todas as câmeras são 
operadas em sincronização por plano, com sinal de 
saída em 4K/HDI via 4x 3G-SDI e um HD/SDR 
via cabo 1x 3G-SDI. As câmeras, de modelo 4K/
HDR (HLG) AK UB300G Panasonic Box, operam 
por controle remoto e são conectadas via fibra ótica 
ao estúdio. Elas são equipadas com lentes 4K Fuji-
non 2/3" Broadcast ou Canon HD Telezoom ENG. 
Todas são equipadas com encaixe para movimen-
tos e controle de operação remoto silencioso, sem 
sinalização luminosa ou painéis de LED – para não 
perturbar músicos e audiência [Best of High end, 
2018]. O editor recebe simultaneamente a imagem 
das nove câmeras e lhe é permitido selecionar a 
imagem que vai ao ar numa tela de pré-corte. 

A análise dessas duas produções tem objetivos 
diferentes. A Produção 1, por ser em live streaming, 
ocupará, evidentemente, o centro da análise; trata-
-se daquela através da qual devemos medir em de-
talhes o manejo das variáveis de um evento público 
transmitido num sistema com múltiplas câmeras. 
A Produção 2, um live recording com edições em 
estúdio da Produção 1, servirá como uma espécie 
de "controle", já que permitirá entender as corre-
ções do live streaming, eventualmente permitindo 
qualificar, sob o ponto de vista do produtor local, 
quais seriam as referências objetivamente negativas 
da Produção 1. A princípio, poder-se-ia concluir 
ser uma versão "ideal" do resultado alcançado  
pela Produção 1.



Aspectos 
metodoló-
gicos

A metodologia de análise é baseada em experiências 
de medições quantitativas em filmes, através do qual 
avalia-se a duração e a quantidade de cortes. Usa, 
também, procedimentos de análise qualitativa bem 
específicos quanto ao objeto da transmissão – ou 
seja, os instrumentos e demais elementos presentes 
na sala de concerto. No que diz respeito à fotografia, 
no entanto, a pesquisa não se atém a questões como 
profundidade de campo ou iluminação, tipologias do 
corte (como transição, fusão ou corte seco) ou ele-
mentos mais específicos do enquadramento, enten-
didos como irrelevantes para esta fase de avaliação.

Os métodos quantitativos se servem da análise 
estatística do Average Shot Lengths (comprimen-
to médio da tomada – a partir daqui, ASL), que é 
capaz de criar tanto dados para avaliação do estilo 
individual do diretor [SALT, 1974; O'BRIEN, 
2005] quanto aspectos importantes da estrutura 
dos filmes [BAXTER, 2005]. Alguns autores, a 
partir desses dados, descrevem relações da recepção 
em pontos como a capacidade de criar interesse e 
atenção, já reiteradamente assumidos na literatura 
específica [CUTTING, 2010; BAXTER, 2014a]. 
As referências qualitativas quanto ao objeto da 
imagem, por sua vez, levam adiante os aspectos 
problematizados, muitas vezes de modo empírico, 
por diretores e críticos de transmissões do passado 
e expressos em artigos e entrevistas históricos de 
produtores de transmissões [PAULU, 1953; CAN-
TRICK, 1954], mas também estudos mais recentes 
de analistas da área [KHOUDIA-COYEZ, 2015; 
VARON, 2013].

Justificada pela Teoria da Medição em cinema, 
desenvolvida nos trabalhos de Salt [SALT, 1974], 
a análise quantitativa se valerá do software Cine-
metrics, disponibilizado pelo American Council of 
Learned Society, o National Endowment for the 
Humanities e a University of Chicago no website 
cinemetrics.lv e desenvolvido pelo historiador do 
cinema Yuri Tsivian.

While debates about fast vs. slow cutting rates 
are central to the history of film, the notions of 
fast and slow will be of little use unless we have 
an idea of the normal. Distinct from the film 
critic, the student of film history cannot afford 
to rely on intuition, for as I have just shown 
the sense of cutting speed changed depending 
on when, where and by whom this or that film 
was made – saying nothing of different norms 
intrinsic to different genres. It is for this reason 
that an increasing number of film scholars re-
sort to numeric data about cutting. The method 
which film scholars interested in the history 
of cutting have been using for more than 30 
years is based on calculating the Average Shot 
Length (ASL) of a film – an index obtained by 
dividing the length of the film in seconds by the 
number of shots in it. The result can be used in 
two ways. If we calculate ASLs for all the films 
made by the same director or edited by the 
same editor, and plot the results onto a timeline 
(diachronic statistics), we will get a better sense 
of their range of experimentation and creative 
evolution. Or we may choose to inspect a num-
ber of cross-sections of film history (synchronic 
statistics) and, by comparing their prevailing 
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ASLs, get a sense of how cutting rates changed 
over the last hundred years. [TSIVIAN, 2018]51

Por sua natureza, o cinema estabelece de forma 
única a ponte entre as artes temporais e espaciais. 
A tipologia que identifica modelos "temporais" e 
"espaciais", em arte, parte da teoria sabidamente 
sugerida em "Réflexions critiques sur la poésie et 
la peinture" (1719) de Dubos, levada adiante pelo 
"Laocoon" (1766) de Lessing e desdobrada, desde 
então, em diversas discussões sobre arte ao longo 
do século XVIII e XIX. Essas discussões são rele-
vantes até, pelo menos, a perplexidade das teorias 
de interdependência do espaço e tempo de início 
do século XX [BÉRTOLA, 1972; TSIVIAN, 2018]. 
Em termos muito sintéticos, podemos descrever 
que se, por um lado, o realizador de obras de au-
diovisuais lida com formas espaciais reconhecíveis, 
como pintores ou arquitetos, por outro, ele conta 
com produções que se desdobram no tempo, tais 
como como poemas ou composições musicais. 
"Embora tendamos a percebê-los como contínuos, a 
maior parte dos filmes é formado por segmentos que 
chamamos por 'tomadas' separados por interrupções 
que chamamos por 'cortes'" [TSIVIAN, 2018].

51- "Embora os debates sobre as taxas de corte rápido versus lento sejam fundamentais para a história do 
cinema, as noções de rápido e lento serão de pouca utilidade, a menos que tenhamos uma ideia de 'norma'. 
Distinto do crítico de cinema, o estudante de história do cinema não pode se dar ao luxo de confiar na in-
tuição, pois como acabei de mostrar, a velocidade de corte pode mudar dependendo de quando, onde e por 
quem este ou aquele filme foi feito – sem falar de modelos intrinsicamente diferentes em diferentes gêne-
ros. É por essa razão que um número crescente de estudiosos do cinema recorre a dados numéricos sobre 
o corte. O método que os estudiosos de cinema interessados na história do corte usam há mais de 30 anos 
baseia-se no cálculo do comprimento médio do filme (ASL) de um filme – um índice obtido dividindo-se 
o comprimento do filme em segundos pelo número de tomadas nele. O resultado pode ser usado de duas 
maneiras. Se calcularmos ASLs para todos os filmes feitos pelo mesmo diretor ou editados pelo mesmo 
editor, e organizarmos os resultados em uma linha do tempo (estatísticas diacrônicas), teremos uma noção 
melhor de sua gama de experimentação e evolução criativa. Ou podemos optar por inspecionar uma série 
de seções transversais da história do cinema (estatísticas sincrônicas) e, comparando suas ASLs predomi-
nantes, ter uma noção de como as taxas de corte mudaram nos últimos cem anos."

With rare exceptions, films contain a number 
of different shots. Shots differ in terms of 
space and in terms of time. We know enou-
gh about space-related distinctions between 
shots, which are easy to name ("shot 1: baby 
playing; shot 2: man looking") and categorize 
("shot 1: medium long high angle shot; shot 
2: facial close up"). Time-related differences 
between shots are more elusive and harder to 
talk about, for, unlike in music or poetry with 
their scaled feet and measures, variations in 
shot length are not ones of distinction, but 
ones of degree. The only distinction a critic 
is safe to make when discussing shot lengths 
is between brief and lengthy. Shot lengths 
are sometimes convenient to present as the 
frequency of shot changes, or cuts, hence the 
term "cutting rates." Shorter shots lead to a 
higher cutting rate. Unsurprisingly, cutting 
rates are linked to the story and its space-time 
articulations: car chases are cut faster than 
park rambles, conversations shot in close-ups 
faster than medium-shots; likewise, "mon-
tage sequences" meant to cover larger spaces 
of story time will have higher cutting rates 
than will sequences shown in real time. Less 
evident, but as important, is the relationship 
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between cutting rates and the history of film; 
I will say a few things about this, for it is to 
find ut the historical evolution of editing that 
most people make use of Cinemetrics tools 
and browse through its database resources 
[TSAVIAN, 2018]52.

Por isso, objetivamente, ao dar espaço a termos 
temporais sugeridos pelos expedientes quantita-
tivos das Teoria da Medição, o capítulo permite 
o estabelecimento de paralelos evidentes entre os 
elementos da produção audiovisual e aqueles mais 
específicos da composição musical: uma justapo-
sição de parâmetros correlatos mensuráveis por 
uma mesma variável. 

A análise qualitativa da produção, por outro lado, 
se baseia no método avalizado tanto pelos analistas 
históricos citados no primeiro capítulo quanto pela 
experiência das produções já realizados nesta pesqui-
sa. Aqui, ela se divide, grosso modo, em três partes: 

• descrição da arquitetura da sala e do mapa de 
orquestra;

• investigação da quantidade e do posicionamen-
to de câmeras na sala, assim como a cobertura 
das imagens de cada câmera;

• apresentação das imagens veiculadas, seu enqua-
dramento e movimentação, ao longo de cada 
compasso da obra.

52- "Com raras exceções, os filmes contêm várias planos diferentes. As tomadas diferem em termos de 
espaço e em termos de tempo. Sabemos o suficiente sobre as distinções relacionadas ao espaço entre os 
planos, que são fáceis de nomear ('tomada 1: bebe brincando; tomada 2: homem observando') e categorizar 
('shot 1: médio alto ângulo tomada alta; tiro 2: close-up facial'). Diferenças relacionadas ao tempo entre as 
tomadas são mais evasivas e difíceis de se falar, pois, diferentemente da música ou da poesia, com seus pés 
e medidas escalonados, as variações na duração da tomada não são distintas, mas de grau. A única distinção 
que um crítico pode fazer quando se discute comprimentos de tacadas é entre breve e longo. Os compri-
mentos das fotos às vezes são convenientes para apresentar como a frequência de mudanças de imagens, ou 
cortes, daí o termo 'taxas de corte'. Tomadas mais curtas levam a uma taxa de corte mais alta. Não é novi-
dade que as taxas de corte estão ligadas à história e às suas articulações espaço-temporais: perseguições de 
carro são cortadas mais rapidamente do que as divisões de parques, conversas filmadas em close-ups mais 
rápido que as tomadas de médio alcance; da mesma forma, as 'sequências de montagem' destinadas a cobrir 
espaços maiores de tempo da história terão taxas de corte mais altas do que as sequências mostradas em 
tempo real. Menos evidente, mas tão importante, é a relação entre as taxas de corte e a história do filme; 
direi algumas coisas sobre isso, pois é para descobrir sobre a evolução histórica da edição que a maioria das 
pessoas faz uso das ferramentas Cinemetrics e navega em seus recursos de banco de dados".

Sendo ambas as produções resultado da mesma 
filmagem, realizadas sobre um mesmo espetáculo, 
sabe-se de antemão que a arquitetura da sala será a 
mesma e, por isso, deverá ser detalhada apenas uma 
vez. Do mesmo modo, o mapa da orquestra, sendo 
elemento intrínseco da performance e da negociação 
entre o maestro e os músicos da orquestra. Resta, 
ainda, saber que contaremos com a mesma quanti-
dade e posicionamento de câmeras nas Produção 1 
e Produção 2. Ou seja, com a mesma captação, nada 
muda nos termos da modelagem da filmagem e setup 
da orquestra; as questões comparativas devendo 
ater-se ao produto da edição final. 

O foco de maior interesse, assim, será a quantifica-
ção e qualificação por meio da apresentação dessas 
imagens captadas pelas câmeras ao longo da obra. 
Espera-se contar com resultados distintos em cada 
produção. Imagina-se que, para compreender as 
escolhas do produtor a respeito de determinado 
momento musical relacionado com as imagens 
das câmeras em cada produção, serão encontrados 
resultados não irrelevantes sobre a estética da fil-
magem e da concepção dos produtores sobre que 
tipo de performance de live streaming eles preten-
dem realizar.

Do ponto de vista da composição musical pro-
priamente dita, buscaram-se parâmetros os mais 
incontroversos, aqueles propostos e sedimentados 
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por Arnold Schoenberg em seu "Fundamentos da 
Composição Musical" (1967), que estabelece de 
modo normativo a nomenclatura corrente com o 
qual poderemos descrever e citar as porções cons-
titutivas da obra musical em sua microestrutura, 
ou seja, "compasso", "frase", "período", "melodia", 
e os termos que designam seções inteiras da sua 
macroestrutura, como "tema", "transição", "temas 
secundários" ou "coda". Esses conceitos, carregados 
de conhecimento musicológico específico (e, por 
vezes, distantes do objeto da pesquisa), têm emprego 
meramente instrumental, sem qualquer problemati-
zação de seus significados, devendo, por isso, serem 
explicados conforme sua aplicação mais objetiva.

A obra selecionada merece uma pequena apresen-
tação. Composta em 1888, a "Primeira Sinfonia" de 
Gustav Mahler foi inteiramente revisada em 1893 
e passou, posteriormente, por diversas reestrutura-
ções até a ocasião de uma versão definitiva publi-
cada pela Universal Edition em 1906 [FLOROS, 
p. XX]. A orquestração como a conhecemos hoje 
data mais ou menos de 1897 [FLOROS, p. XX] e 
exige, além dos naipes de cordas (violinos em duas 
partes, violas, violoncelo e contrabaixos), quatro 
de cada um dos instrumentos de madeira (flautas, 
oboés, clarinetes e fagotes), instrumentos de metais 
(sete trompas, cinco trompetes, quatro trombones, 
uma tuba) e diversos instrumentos de percussão. A 
peculiaridade de sua instrumentação, assim como 
seu nível de inovação, são bem conhecidos e docu-
mentados. "O refinamento e às vezes até a novida-
de das sonoridades nunca deixam de surpreender 
e surpreender, especialmente porque a maioria das 
inovações mais ousadas já estavam no manuscrito 
de 1893", explica o musicólogo Henri Louis de la 
Grange. Segundo ele, o próprio Mahler teria reco-
nhecido o caráter inovador da obra ao afirmar para 
sua amiga Natalie Bauer-Lechner, em 1900: 

"That comes from the way I use the instru-
ments. In this first movement they disappear 
behind a radiant sea of sounds, just as a lamp 

becomes invisible behind the brilliance which 
it gives out. In the March movement the ins-
truments are disguised and go round dressed 
as strangers. Everything has to sound deade-
ned and muffled, as if ghosts were parading 
past us. To ensure that in the canon each new 
entry comes over distinctly, with a surprising 
tone colour that draws attention to itself as it 
were—that caused me a real headache! Even-
tually I got the instrumentation right, so that 
it produced that weird, otherworldly effect 
you noticed today. And I don't think anyone 
has yet managed to work out how I achieve 
it. When I want to produce a soft, restrained 
sound, I don't give it to instruments which 
can produce it easily, but to one which can 
produce it only with effort, reluctantly, indeed 
often only by forcing and going beyond its na-
tural limits. So I often make the double basses 
and the bassoon squeak out the highest notes, 
while the flutes are puffing away deep down 
below..." [Mahler apud DE LA GRANGE, p. 4].

A alta complexidade da obra deve-se, assim, tanto 
ao grau de dificuldade da partitura – que conta com 
uma orquestra sinfônica de grandes proporções e 
variedades de instrumentos – quanto às distintas 
texturas, ou seja, a convivência, ao longo da obra, 
de conjuntos instrumentais alternados, como um 
jogo permanente entre os naipes e solistas alocados 
em espaços distantes no palco. Para uma trans-
missão em live streaming, esta é uma peculiaridade 
importante, já que a disposição da fonte sonora 
espaçada no palco é um elemento reconhecido de 
dificuldade tanto para a organização do roteiro de 
montagem quanto para construção das imagens 
com alguma elegância – ou seja, sem perturbar a 
tela com sequências rápidas de cortes. 

Uma obra como a "Primeira Sinfonia" de Gustav 
Mahler, por suas características musicais de cortes 
abruptos, pode criar embaraços na precisão das 
tomadas de planos em uma performance por live 

streaming – algo que diz respeito especificamente à 
execução da edição ao vivo.



Produção 1

A Produção 1 foi realizada por live streaming, 
com transmissão no mesmo momento da sala de 
concertos para a tela. A produção da Berlin Phil 
Media, em cooperação com a Kulturradio - Radio 
Berlin-Brandenburg, contou com onze pessoas, 
numa organização dividida da seguinte forma: 
equipe de vídeo (quatro pessoas: diretor de vídeo, 
dois assistentes e um diretor de fotografia), equipe 
de áudio (quatro pessoas), supervisores de TI (duas 
pessoas) e um produtor de criação. A direção de 
vídeo foi de Andreas Morell e o diretor de fotografia, 
Volker Striemer. Sua captação se deu diretamente 

da Philharmonie de Berlim, a sala de concertos da 
Filarmônica de Berlim, e a distribuição exclusiva 
pelo aplicativo da orquestra, o Digital Concert Hall, 
aconteceu em tempo real, no dia 29 de março de 
2019, às 20h00 (hora local, ou 16h00 pelo horário 
de Brasília). Com a regência do maestro Daniel 
Harding, o programa completo contou com obras 
de Charles Ives (Orchestral Set No. 1: "Three Places 
in New England"), Alban Berg ("Three Fragments 
from Wozzeck", com solo da soprano Dorothea 
Röschmann) e, na segunda parte, a "Primeira Sin-
fonia" de Gustav Mahler.

Figura 6 - Registro do website "Digital Concert Hall" do concerto relativo às Produções 1 e 2.
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Análise Quantitativa

A performance do primeiro movimento da sin-
fonia de Mahler durou 16 minutos e 20 segundos 
(considerando quinze segundos de silêncio antes 
da primeira nota, com o maestro em posição de 
concentração) e usou 132 pontos de edição, o que 
significa 133 planos: o mais curto com 1,6 segun-
dos, e o mais longo com 23,4 segundos (Gráfico 

1). Podemos calcular, assim, duas razões: a de um 
plano a cada 7,4 segundos (ASL = 7,4) e, numa 
obra de 550 compassos (contados os 100 compas-
sos repetidos na "Exposição", a segunda seção da 
peça musical), a de 4,1 compassos por plano. 

Associando esses números à estrutura da obra, or-
ganizada em quatro seções (introdução, exposição, 
desenvolvimento e reexposição), acompanhamos 
as seguintes proporções:

• Introdução - com 62 compassos (4 minutos e 31 
segundos), conta com 25 planos, perfazendo 2,4 
compassos por plano ou 9,8 segundos por plano;

• Exposição - com 200 compassos (quatro mi-
nutos e 24 segundos)53, conta com 41 planos, 
perfazendo 4,8 compassos ou 6,4 segundos 
por plano;

• Desenvolvimento - com 188 compassos (cinco 
minutos e vinte e um segundos), conta com 48 
planos, perfazendo 3,9 compassos ou 6,6 segun-
dos por plano;

• Reexposição - com 98 compassos (1 minuto e 
54 segundos), conta com 17 planos, perfazendo 
5,7 compassos ou 6,7 segundos por plano.

53- A seção é repetida e conta com 2 min e 11 segundos na primeira leitura, e 2 e 13 segundos na segunda leitura.

Nota-se que a razão de planos por compasso na "in-
trodução" (2,4) não se confunde com velocidade de 
corte, pois se relaciona diretamente com o tempo 
mais lento sugerido pelo compositor – andamento 
lento que, mesmo tornando o switching (edição em 
tempo real) naturalmente mais confortável, não o 
provoca. De fato, a edição em planos mais longos 
(ASL de 9,8) desta seção se justifica por uma pre-
missa velada e intuitiva, pacificada há muito, como 
foi visto no capítulo anterior, que sugere servirem 
os tempos musicais como parâmetros para a men-
suração da edição de cortes – de tal modo que, em 
obras ou seções em tempo lento, há de se privile-
giar mudanças lentas (e, por consequência, planos 
mais longos), assim como em obras ou seções em 
tempo rápido tende-se a privilegiar mudanças 
rápidas (e por consequência, planos mais curtos). 
Mas, enquanto a manutenção de uma ASL pratica-
mente constante nas seções seguintes ("Exposição", 
6,4; "Desenvolvimento", 6,6; "Reexposição", 6,7) 
poderia ser interpretada como demonstração de 
estilo e unidade, o comportamento das linhas do 
gráfico (Gráfico 1) demonstra uma heterogeneida-
de que talvez deva ser melhor entendida como uma 
edição errática, à mercê da casualidade dos inci-
dentes musicais. Eles parecem vistos não em sua 
macroestrutura, mas a partir daquela relação mais 
superficial, das intervenções instrumentais. Essa 
inferência sobre a ênfase no colorido instrumen-
tal é corroborada pela relação entre os planos e a 
referência mais básica de medida musical, o com-
passo (Gráfico 2) – algo a ser devidamente avaliado 
à luz da análise qualitativa. Parece tratar-se de um 
elemento estilístico importante, que será discutido 
ao final do capítulo.
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Gráfico 2 - Quantidade de compassos (eixo y) transcorridos por plano (eixo x).

Gráfico 1 - Tempo em segundos (eixo y) transcorridos por plano (eixo x).
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As oito câmeras foram usadas em número não ho-
mogêneo de vezes – de fato, em proporções muito 
díspares. Com exceção da câmera 1 e 5, pratica-
mente fixas em um plano, todas tenderam a cobrir 
uma certa diversidade de instrumentos da orquestra 

Câmeras

Número 

de planos

Cobertura por instrumentos

1 5 Sempre em Plano Geral.

2 12 Violino (7); Violoncelo (1); Flauta (2); Madeiras (1); Trompete (1).

3 23 Flauta (4); Flauta + Oboé (2); Oboé (2); Clarinete (7); Clarone (1);  
Corne-Inglês (1); Contrabaixo (2); Orquestra (2); Trompa (1); Trompete (1).

4 15 Violino (3); Orquestra (3); Trompa (4); Trompete (1); 
Trombone (2); Tímpano (1); Harpa (1).

5 24 Maestro (24).

6 21 Violino (3); Maestro (2); Orquestra (3); Tímpano (5); Trompa (7); Tuba (1).

7 22 Violino (3); Violoncelo (8); Trompete (4); Trompa (2);  
Oboé (3); Orquestra (1); Madeiras (1).

8 11 Violino (4); Contrabaixo (1); Flauta + Oboé (2); Flauta (1); Trompete (3).

Tabela 2 - Uso de câmera por plano, e cobertura de instrumentos.

(Tabela 2). Ambas as câmeras fixas, curiosamente, 
também foram as que ficaram nos limites extremos 
como opções de uso: a Câmera 1 tendo realizado 
apenas cinco planos (4% do total), e a Câmera 5, 24 
planos (18%) (Gráfico 3). 

Gráfico 3 - Porcentagem de uso de câmera.
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Outra medição realizada leva em consideração o 
tempo de uso de cada câmera (Tabela 3 e Gráfico 

4). Os dados resumem-se assim: a Câmera 1 foi 
usada em 4% das tomadas e ocupou 4% do tem-
po da produção; a Câmera 2 foi usada em 9% das 
tomadas e ocupou 9% do tempo da produção; a 
Câmera 3 foi usada em 17% das tomadas e ocupou 
14% do tempo da produção; a Câmera 4 foi usada 

em 11% das tomadas e ocupou 11% do tempo da 
produção; a Câmera 5 foi usada em 18% das toma-
das e ocupou 19% do tempo da produção; a Câmera 
6 foi usada em 16% das tomadas e ocupou 19% do 
tempo da produção; a Câmera 7 foi usada em 17% 
das tomadas e ocupou 19% do tempo da produção; 
a Câmera 8 foi usada em 8% das tomadas e ocupou 
6% do tempo da produção.

Câmeras

Quantidade 

de vezes 

usadas

Tempo  

de uso em 

segundos

Porcentagem 

do tempo 

total

1 5 34 4%

2 12 85 9%

3 23 138 14%

4 15 102 11%

5 24 187 19%

6 21 184 19%

7 22 181 19%

8 11 58 6%

Tabela 3 - Uso de câmera por segundo.
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Gráfico 4 - Porcentagem de uso de câmera.
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Dessa forma, se forem considerados os protocolos 
de rendimento para o setup de câmeras previsto 
no sistema, as Câmeras 1 e 8 são as menos utiliza-
das – por motivo a ser devidamente investigado 
em estudo à parte, mas provavelmente pela suas 
posições de cobertura, longe do palco, que não se 
coaduna muito bem com a premissa da transmis-
são, no detalhamento instrumental por eventos 
sonoros. De qualquer modo, vale considerar,  
desde já, que não apenas a função destas mas tam-
bém seu posicionamento no hall, para uma obra 
como essa, deveriam ser reavaliados (desconside-
rando, claro, que elas gerem imagens de interesse 
para uma edição posterior, algo a ser melhor argu-
mentado a partir da análise da Produção 2). Todas 
essas pequenas formulações serão apresentadas de 
modo mais detalhado no Capítulo 3, que além de 
comentar vai ousar propor uma solução criativa, 
com soluções específicas de roteiro de montagem 
para toda a partitura.

A comparação desses dados mostra ainda que, a 
despeito da heterogeneidade de dimensões de cada 

plano mostradas nas Gráficos 1 e 2, é mantida como 
resultado uma relação proporcional entre a quan-
tidade de vezes em que a câmera é acionada e seu 
tempo de uso. Em outras palavras, tomadas muito 
longas de uma câmera acabam por ser equilibradas 
com outras muito curtas da mesma câmera. A dife-
rença final, de cerca de apenas três por cento para 
mais ou para menos entre as razões percentuais, 
torna-se um dado importante aque permite inferir 
sobre a possibilidade do roteiro ter sido escrito de 
forma consciente e com tais preocupações (descon-
tada a possibilidade de que seja apenas uma casuali-
dade prática).

Uma última inferência pode ser realizada a respeito 
das características das câmeras 3, 4, 5, 6 e 7: pela 
atividade e presença objetiva, parecem guardar uma 
qualidade única que, como se observa na análise 
qualitativa, diz respeito à posição mesma, dentro 
ou à soleira do palco e, portanto, em contato direto 
com a orquestra. As câmeras 1, 2 e 8, por sua vez, do 
ponto de vista quantitativo, acabam por guardar um 
uso quase que tangencial no conjunto da produção. 
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Análise qualitativa

A análise qualitativa da produção divide-se em três 
partes:

• apresentação das imagens veiculadas, descrição 
do enquadramento e movimentação ao longo 
de cada compasso da obra – ou, no caso, do 
tempo de vídeo;

• investigação da quantidade e posicionamento 
de câmeras na sala, assim como a cobertura 
das imagens de cada câmera;

• descrição da arquitetura de sala e do mapa de 
orquestra;

Para fins expositivos, será usado, no presente 
trabalho, o contrário da ordem cronológica de uma 
produção propriamente dita, em que inicia-se o 
trabalho pelo estudo da arquitetura, finalizando-
-o com a organização do roteiro de câmeras. Isso 
assim se dá pois o esforço de análise naturalmente 
levará ao inventário de imagens por câmeras (item 
dois), quando a descrição da sala e do mapa de or-
questra (item três) se tornarão parte autoevidente 
de todo o processo.

 
 
Análise descritiva por tomada

Imagem do Plano Timecode Descrição

0'0"

Plano 1. Maestro em primeiro plano. Câmera de 
apresentação do programa, antes do início  
da música.

0'15"

Plano 2. Primeiros violinos em plano fechado.  
Os instrumentos, a partir de uma posição de den-
tro do palco, geram uma imagem cujo ponto de 
observação do público é invertido.

0'24" Plano 3. Primeiro oboé em plano fechado. 

0'29"

Plano 4. Maestro em primeiro plano. Retorno ao 
mesmo plano da primeira tomada.
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Imagem do Plano Timecode Descrição

0'37" Plano 5. Clarone em plano fechado.

0'42"

Plano 6. Maestro em primeiro plano. Este plano 
encerra os primeiros 47 segundos de vídeo. As cin-
co tomadas realizadas até aqui foram com câmeras 
do lado esquerdo do palco.

0'48"

Plano 7. Primeiro oboé em plano fechado. Pri-
meira tomada com câmeras do lado direito do 
palco, cobrindo um instrumento já apresentado 
ao telespectador na tomada 3.

1'01"

Plano 8. Primeiro e segundo clarinetes em  
plano fechado.

1'09" Plano 9. Maestro em primeiro plano.

1'15"

Plano 10. Primeiro oboé em plano fechado. Emol-
durado por segundo oboé e flauta, a abertura da 
lente – a mesma dos planos 7 e 12 – permite crer 
que os dois instrumentos "vazam" no quadro, não 
estando previstos no roteiro.

1'22" Plano 11. Maestro em primeiro plano.
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Imagem do Plano Timecode Descrição

1'31"

Plano 12. Primeiro oboé em plano fechado.  
O plano tem mais de dezoito segundos e não prevê 
qualquer movimentação.

1'50"

Plano 13. Plano geral. Há um pequeno movimento 
de correção do quadro.

2'03"

Plano 14. Contrabaixos em plano fechado. Apenas 
mãos e arcos dos instrumentistas.

2'07" Plano 15. Segundos violinos em plano fechado.

2'16" Plano 16. Primeiro clarinete em plano fechado.

2'20"

Plano 17. Primeira e segunda trompas em  
plano fechado.

2'38" Plano 18. Maestro em primeiro plano. 
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Imagem do Plano Timecode Descrição

2'45"

Plano 19. Primeira e segunda trompas em  
plano fechado.

3'06" Plano 20. Maestro em primeiro plano.

3'11"

Plano 21. Contrabaixos em plano fechado. Este é 
o segundo e último plano que cobre estes instru-
mentos neste ângulo – visivelmente incômodo.

3'29"

Plano 22. Primeira trompa em plano fechado. 
Este instrumento é, pela primeira vez, coberto 
a partir da esquerda, uma posição reversa à dos 
planos 17 e 19.

3'36" Plano 23. Tímpano em primeiro plano.

3'44" Plano 24. Corne-inglês em plano fechado.

3'55"

Plano 25. Maestro em primeiro plano. Esta toma-
da faz a transição entre duas seções do primeiro 
movimento: a "Introdução" e a "Exposição". 
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Imagem do Plano Timecode Descrição

4'05"

Plano 26. Naipe de violoncelos em plano fechado. 
A tomada prevê um pequeno movimento 
de câmera.

4'18" Plano 27. Primeiro clarinete em plano fechado. 

4'22" Plano 28. Primeiro trompete em plano semifechado.

4'26" Plano 29. Primeiros violinos em plano fechado.

4'31"

Plano 30. Primeiro trompete em plano fechado. 
Imagem do instrumento com variação do Plano 28.

4'36"

Plano 31. Maestro em primeiro plano. Iniciada aos 
4'36", é a primeira variação de imagem do maestro. 
A tomada conta com movimento (interrompido 
antes do final da frase musical).

4'51" Plano 32. Primeira flauta em plano fechado.
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Imagem do Plano Timecode Descrição

4'54" Plano 33. Maestro em primeiro plano.

5'00" Plano 34. Primeiros violinos em plano fechado.

5'11" Plano 35. Primeiro trompete em plano fechado.

5'14"

Plano 36. Maestro em plano fechado. A câmera 
está posicionada à direita.

5'20"

Plano 37. Primeiros violinos (fileiras da frente) em 
plano aberto.

5'23"

Plano 38. Segundos violinos (fileiras da frente) em 
plano semifechado.

5'28" Plano 39. Maestro em primeiro plano.
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Imagem do Plano Timecode Descrição

5'30"

Plano 40. Tímpano em plano fechado. Uma varia-
ção do plano 23, com o mesmo instrumento.

5'33" Plano 41. Plano geral.

5'37"

Plano 42. Orquestra com maestro em plano aberto. 
Usado pela primeira vez nesta transmissão, o plano 
é realizado a partir de uma posição de dentro  
da orquestra.

5'43"

Plano 43. Tímpano em primeiro plano. Com me-
nos de dois segundos, é um dos planos mais curtos 
da produção

5'45"

Plano 44. Primeira e segunda trompas em plano 
fechado. O naipe é aqui visto a partir da esquerda, 
num enquadramento mais aberto em relação ao do 
plano 22.

5'49"

Plano 45. Madeiras. Plano aberto mas sem precisão 
(para cobrir a família das madeiras, faltam fagotes 
à direita, e o clarone, no alto à esquerda, não está 
tocando). Observar Plano 107.

5'52"

Plano 46. Naipe de trompas (fileira da frente) em 
plano aberto. No plano garante-se, ainda, a fileira 
de trás das madeiras (no limite do quadro à direita).
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Imagem do Plano Timecode Descrição

5'59"

Plano 47. Primeiros violinos (fileiras de trás) em 
plano aberto. A ressaltar o espaço livre no alto  
à esquerda.

6'03" Plano 48. Maestro em primeiro plano.

6'12"

Plano 49. Naipe de violoncelos em plano fechado. 
Imagem com movimento.

6'25" Plano 50. Primeiro clarinete em plano fechado. 

6'29" Plano 51. Primeiro trompete em plano semifechado.

6'33"

Plano 52. Orquestra e maestro em plano aberto. 
Vista da direita ao fundo do palco. 

6'43"

Plano 53. Primeiros violinos (fileiras de trás) em 
plano semifechado. Imagem com movimento, o 
que modifica sensivelmente um plano análogo mas 
imóvel anterior (plano 37).
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Imagem do Plano Timecode Descrição

6'57" Plano 54. Primeira flauta em plano fechado.

7'00"

Plano 55. Maestro em primeiro plano.  
Esta transição rápida para duas imagens com o 
mesmo instrumento é típica da produção.

7'02" Plano 56. Primeira flauta em plano fechado.

7'05"

Plano 57. Primeiros violinos (fileiras de trás) em 
plano fechado. A tomada "corrige" o espaço vazio 
no alto à esquerda do plano 47.

7'16" Plano 58. Primeiro trompete em plano semifechado.

7'19" Plano 59. Primeiro oboé em plano fechado. 

7'25" Plano 60. Orquestra e maestro em plano aberto.



83

Imagem do Plano Timecode Descrição

7'35" Plano 61. Tímpano em plano fechado.

7'38" Plano 62. Plano geral.

7'43"

Plano 63. Primeiros violinos (fileiras da frente) em 
plano semifechado.

7'50" Plano 64. Maestro em primeiro plano.

7'57" Plano 65. Primeiros violinos em plano fechado.

8'05"

Plano 66. Orquestra e maestro em plano aberto. 
Diferente dos planos reiterados nas tomadas 42 e 
60, este plano é realizado de fora da orquestra. É 
de se notar que, a despeito de sua eficiência, ocorre 
pela primeira vez aos 8'05".

8'10"

Plano 67. Maestro em primeiro plano. Este plano 
faz a transição entre duas seções do primeiro mo-
vimento: a "Exposição" e o "Desenvolvimento". É 
o plano mais longo da produção.
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Imagem do Plano Timecode Descrição

8'33"

Plano 68. Primeira flauta e primeiro oboé em 
plano fechado. É o primeiro uso deste enquadra-
mento aos 8'33". 

8'41"

Plano 69. Naipe de violoncelos em plano fechado. 
Tomada sem movimento.

8'47" Plano 70. Maestro em primeiro plano.

8'51" Plano 71. Primeira flauta em plano fechado.

9'02"

Plano 72. Naipe de violoncelos em plano fechado, 
mais uma vez sem movimento.

9'10" Plano 73. Maestro em primeiro plano.

9'19"

Plano 74. Tuba em plano fechado. Primeira e única 
tomada do instrumento. O enquadramento centra 
no bocal e rosto do instrumentista – corta sua 
campana e chaves.
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Imagem do Plano Timecode Descrição

9'28"

Plano 75. Primeiro clarinete em plano fechado. 
Impressiona, a esta altura, a falta de variação na 
cobertura deste instrumento.

9'30" Plano 76. Maestro em primeiro plano.

9'36"

Plano 77. Naipe de violoncelos em plano fechado. 
Com mais de dezoito segundos, sem movimento.

9'54"

Plano 78. Tímpano em plano semifechado.  
Diferente dos planos 40, 43 e 61, aqui é visto pelo 
lado esquerdo do palco.

10'04" Plano 79. Naipe de violoncelos em plano fechado. 

10'11"

Plano 80. Naipe de trompas (primeira fileira) em 
plano semifechado.

10'19"

Plano 81. Primeiro e segundo clarinetes em plano 
fechado. Resgata uma variação usada no início da 
transmissão (Plano 8) e que seguiu sem repetição 
por nove minutos.
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Imagem do Plano Timecode Descrição

10'27"

Plano 82. Naipe de trompas (primeira fileira) em 
plano semifechado.

10'36"

Plano 83. Naipe de violoncelos em plano fechado. 
A tomada prevê um pequeno movimento  
de câmera.

10'54"

Plano 84. Maestro em primeiro plano. Com mais 
de dezesseis segundos, sem movimento.

11'09" Plano 85. Primeiros violinos em plano fechado.

11'12"

Plano 86. Primeira e segunda trompa em  
plano fechado.

11'28" Plano 87. Primeira flauta em plano fechado.

11'31" Plano 88. Naipe de violoncelos em plano fechado. 
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Imagem do Plano Timecode Descrição

11'37"

Plano 89. Primeira flauta e primeiro oboé em 
plano fechado. Variação do Plano 68, pelo outro 
lado do palco.

11'43"

Plano 90. Harpa em plano fechado. Primeira e 
única tomada do instrumento.

11'46"

Plano 91. Primeira flauta e primeiro oboé em 
plano fechado.

11'54" Plano 92. Maestro em primeiro plano.

11'58"

Plano 93. Naipe de violoncelos em plano fecha-
do. Primeiro e único enquadramento pelo lado 
esquerdo (frontal) do palco.

12'03" Plano 94. Orquestra e maestro em plano aberto. 

12'15" Plano 95. Primeiro trompete em plano fechado.
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Imagem do Plano Timecode Descrição

12'21"

Plano 96. Segundos violinos (fileiras de trás) em 
plano fechado. Esta tomada prevê o movimento de 
zoom out para toda a orquestra. Duração de pouco 
menos de quinze segundos.

12'36" Plano 97. Segundos violinos em plano fechado. 

12'38" Plano 98. Maestro em primeiro plano.

12'42"

Plano 99. Primeiros violinos (fileiras de trás) em 
plano fechado

12'50" Plano 100. Primeira trompa em plano fechado.

12'54" Plano 101. Primeira flauta em plano fechado.

13'06" Plano 102. Primeira trompa em plano fechado.
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Imagem do Plano Timecode Descrição

13'11"

Plano 103. Primeiro e segundo clarinetes em  
plano fechado.

13'15" Plano 104. Maestro em primeiro plano.

13'25" Plano 105. Segundos violinos em plano fechado.

13'30" Plano 106. Primeiro trompete em plano fechado.

13'33"

Plano 107. Madeiras. Enquadramento com todos 
os primeiros instrumentistas (flauta, oboé, cla-
rinete e fagote). Uma opção mais frontal, como 
correção da tomada 45.

13'39"

Plano 108. Contrabaixos em plano aberto. 
Diferente da imagem cortada e lateral das tomadas 
14 e 21, este plano preserva integralmente os 
instrumentistas.

13'43"

Plano 109. Orquestra e maestro em plano aberto, 
em plano lateral a partir da direita à frente. 
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Imagem do Plano Timecode Descrição

13'51"

Plano 110. Primeiro trompete em plano fechado. 
Pela primeira vez, a partir da esquerda.

13'55"

Plano 111. Naipe de trompas (primeira fileira) em 
plano aberto.

13'59"

Plano 112. Primeira flauta e primeiro oboé em 
plano fechado.

14'08"

Plano 113. Primeiros violinos (fileiras de trás) em 
plano semifechado.

14'16" Plano 114. Trombone e tuba em plano fechado.

14'25"

Plano 115. Naipe de trompas (primeira fileira) em 
plano aberto.
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Imagem do Plano Timecode Descrição

14'37"

Plano 116. Plano geral. Este plano marca o início 
da última seção do movimento, a "Reexposição".

14'44" Plano 117. Primeiros violinos em plano fechado.

14'46"

Plano 118. Tímpanos em primeiro plano. Com 1,6 
segundos, é o plano mais curto da produção.

14'48"

Plano 119. Naipe de trompas (fileira da frente) em 
plano aberto.

14'54"

Plano 120. Primeiros violinos (fileiras da frente) 
em plano aberto.

15'03" Plano 121. Maestro em primeiro plano.
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Imagem do Plano Timecode Descrição

15'14"

Plano 122. Trompete solista em plano fechado. 
Imagem frontal em primeiro uso na produção.

15'17" Plano 123. Orquestra e maestro em plano aberto. 

15'21"

Plano 124. Naipe de trompas (fileira de trás) em 
plano semifechado. Com menos de dois segundos, 
é um dos planos mais curtos da produção.

15'22" Plano 125. Maestro em primeiro plano.

15'29"

Plano 126. Primeira e segunda flautas em 
plano fechado.

15'31"

Plano 127. Primeiros violinos (fileiras de trás) em 
plano aberto. Com movimento de câmeras.
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Imagem do Plano Timecode Descrição

15'47"

Plano 128. Primeiro e segundo trombones em 
plano fechado.

15'50" Plano 129. Segundos violinos em plano fechado.

15'54"

Plano 130. Trompetes em plano semifechado. 
Primeiro uso na produção.

15'58" Plano 131. Segundos violinos em plano fechado.

16'03" Plano 132. Maestro em primeiro plano.

16'16" Plano 133. Plano geral.

Tabela 4 - Análise descritiva dos planos por tomada.
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Análise descritiva dos planos em movimento

Ao longo de toda a transmissão do primeiro mo-
vimento, apenas oito planos contaram com movi-
mentos, mais ou menos discretos. Ainda sem ajuizar 
de qualquer modo o número e a oportunidade de 
uso destes planos, considera-se por bem descrevê-
-los detalhadamente em momento oportuno.

Início do plano Fim do plano Descrição

Plano 13. O movimento corrige e centraliza 
o plano, numa panorâmica (para esquerda), 
colocando palco e orquestra em moldura 
mais simétrica.

Plano 26. O movimento de câmera faz uma 
pequena panorâmica (para esquerda), tilt (para 
baixo, em correção do quadro) e o zoom in com 
foco na expressão de um músico.

Plano 31. Inicia em plano fechado no maestro 
e num exercício combinado de travelling (para 
direita), panorâmica (para esquerda) e zoom out, 
inclui parte da orquestra.
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Início do plano Fim do plano Descrição

Plano 49. Estruturalmente análogo ao plano 
26, realiza um movimento combinado de uma 
pequena panorâmica (para direita) e zoom in, 
concluindo com a expressão de um músico da 
estante anterior.

Plano 53. Movimento em panorâmica (para 
direita) por algumas estantes dos primeiros 
violinos.

Plano 83. Como plano 26 e 49. Movimento em 
panorâmica (para direita) associado a zoom in, 
concluindo com a expressão de um músico da 
estante frontal.

Plano 96. Movimento em travelling (para 
esquerda) e ligeira panorâmica (para direita) 
associados a zoom out, a partir do naipe dos 
segundos violinos até a inclusão do plano das 
cordas com maestro. 

Plano 127. Em movimento análogo ao plano 31 
e simétrico ao 96, inicia em plano fechado nos 
primeiros violinos e num exercício combinado 
de travelling (para direita), panorâmica (para 
esquerda) e zoom out, incluindo maestro e parte 
da orquestra.

Tabela 5 - Análise descritiva dos planos em movimento.



96

Inventário dos planos por câmera

Ao longo da transmissão, as câmeras se comportam 
de modo muito distinto. O objetivo deste inven-
tário é entender os elementos estruturais de cada 
tomada e, assim, organizar uma espécie de tipo-
logia de planos associada a cada câmera – fazendo 

sumir as pequenas variações de enquadramento, 
que afinal, com câmeras móveis, são potencialmen-
te infinitas e únicas em cada uma das 133 tomadas. 
O resultado imediato de adequar as tipologias em 
planos, como se pode observar, é reduzir sensivel-
mente o número de escolhas dos produtores, de 
133 para 58 (Tabela 6).

Imagem do Plano Câmera Descrição

1

Planos 13, 41 e 62. Plano geral fechado na 
orquestra sem público nas laterais.

1

Planos 116 e 133. Plano geral mais aberto, com 
público nas laterais.

2 Planos 71 e 101. Primeira flauta em plano fechado.

2

Plano 107. Madeiras. Enquadramento com todos 
os primeiro instrumentistas (flauta, oboé, clarinete 
e fagote).

2

Plano 130. Primeiro e segundo trompetes em 
plano semifechado.
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Imagem do Plano Câmera Descrição

2

Plano 38. Segundos violinos (fileiras da frente) em 
plano semifechado.

2

Plano 53. Primeiros violinos (fileiras de trás) em 
plano semifechado.

2

Planos 65 e 117. Primeiros violinos em  
plano fechado.

2

Planos 29, 34 e 85. Primeiros violinos em plano 
fechado. Sem a dimensão do conjunto, a função 
da tomada – cobrir os primeiros violinos – é, em 
parte, perdida.

2

Plano 93. Naipe de violoncelos em plano 
fechado. Primeiro e único enquadramento destes 
instrumentos pelo lado esquerdo (frontal)  
do palco.

3

Planos 14 e 21. Contrabaixos. Ao longo da 
performance, percebe-se alguma dificuldade para 
cobertura destes instrumentos.

3

Planos 32, 54, 56 e 87. Primeira flauta em  
plano fechado.
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Imagem do Plano Câmera Descrição

3 Planos 3 e 59. Primeiro oboé em plano fechado.

3

Planos 68 e 112. Primeira flauta e primeiro oboé 
em plano fechado.

3

Planos 16, 27, 50 e 75. Clarinete solista em  
plano fechado.

3

Planos 8, 81 e 103. Primeiro e segundo clarinetes 
em plano fechado.

3 Plano 24. Corne-inglês em plano fechado.

3 Plano 5. Clarone em plano fechado.

3

Plano 44. Primeira e segunda trompas em 
plano fechado.
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Imagem do Plano Câmera Descrição

3

Plano 122. Primeiro trompete em plano fechado. 
Imagem frontal.

3

Plano 128. Primeiro e segundo trombones em 
plano fechado.

3

Planos 66 e 94. Orquestra e maestro em plano 
aberto. Diferente dos planos reiterados nas 
tomadas 42 e 60, este plano é realizado de fora 
da orquestra.

4

Plano 2. Primeiros violinos, a partir de uma posição 
de dentro do palco. Quando esta câmera acessa este 
naipe, invertendo o ponto de observação do públi-
co, cria uma certa idiossincrasia, sobretudo quando 
o maestro (ponto de referência) não está em quadro.

4

Planos 96, 105 e 131. Segundos violinos em plano 
fechado. Esta tomada é ponto de partida para um 
complexo movimento de zoom out – culminando 
com os planos de "orquestra com maestro em 
plano aberto" (planos 42 e 60).

4

Plano 90. Harpa em plano fechado. Única tomada 
do instrumento.

4

Plano 22. Primeira trompa em plano fechado, a 
partir de posição reversa a dos planos 17 e 19.  
Este quadro em plano semifechado será repetido 
nas tomadas 46 e 119.



100

Imagem do Plano Câmera Descrição

4

Planos 46 e 119. Naipe de trompas (fileira da 
frente) em plano aberto. A participação secundária 
(no limite do quadro) da segunda fileira de 
madeiras (clarinetes e fagotes) parece proposital.

4

Plano 124. Naipe de trompas (fileira de trás) em 
plano semifechado.

4 Plano 110. Primeiro trompete em plano fechado.

4 Plano 114. Trombone e tuba em plano fechado.

4

Plano 78. Tímpano em plano semifechado. 
Diferente dos planos 40, 43 e 61, aqui é visto pelo 
lado esquerdo do palco.

4

Planos 42 e 60. Orquestra com maestro em plano 
aberto. Usado pela primeira vez aos 5 minutos e 37 
segundos da transmissão.

5

Planos 1, 4, 6, 9, 11, 18, 20, 25, 33, 39, 48, 55, 64, 
67, 70, 73, 76, 84, 92, 98, 104, 121, 125 e 132. 
Maestro em primeiro plano.
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Imagem do Plano Câmera Descrição

6

Plano 57. Primeiros violinos (fileiras de trás) em 
plano fechado. A tomada "corrige" o espaço vazio 
no alto à esquerda do plano 47.

6

Plano 99. Primeiros violinos (fileiras de trás) em 
plano fechado

6

Planos 47 e 127. Primeiros violinos (fileiras de 
trás) em plano aberto. Este plano apresentará 
pequenas correções e distinções em abertura de 
lente ao longo de suas duas reincidências (planos 
57 e 99). Em sua última aparição (tomada 127), 
realiza um movimento complexo.

6

Planos 17, 19 e 86. Primeira e segunda trompas em 
plano fechado.

6

Planos 80 e 82. Naipe de trompas (fileira da frente) 
em plano semifechado.

6

Planos 111 e 115. Naipe de trompas (fileira da 
frente) em plano aberto.

6

Plano 74. Tuba em plano fechado. Primeira e única 
tomada do instrumento. O enquadramento corta 
sua campana e chaves.
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Imagem do Plano Câmera Descrição

6

Planos 23, 43 e 118. Tímpanos em primeiro plano. 
Este quadro, com plano fechado, será o mesmo das 
tomadas 40 e 61.

6

Planos 40 e 61. Tímpano em plano fechado. Este 
quadro, com plano aberto, será o mesmo das 
tomadas 23, 43 e 118.

6

Planos 31 e 36. Maestro em primeiro plano.  
Iniciada aos 4'36", é a primeira opção de ima-
gem do maestro, diferente da gerada pela Cam 5. 
Tomada com movimento à direita e em zoom out 
(interrompido antes do final da frase musical).

6

Planos 52 e 123. Orquestra e maestro em  
plano aberto. 

7

Planos 15, 97 e 129. Segundos violinos em plano 
fechado. Quando esta câmera acessa o naipe 
a partir desta câmera, perde-se a dimensão 
do conjunto. A função da tomada – cobrir os 
segundos violinos – é, em parte, perdida.

7

Planos 26, 49, 69, 72, 77, 79, 83 e 88. Naipe de 
violoncelos em plano fechado. Com tomadas 
longas (de 6 a 18 segundos), trata-se do plano 
que mais reincide ao longo da produção, ao lado 
daquele do maestro em primeiro plano (Cam 5).
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Imagem do Plano Câmera Descrição

7 Planos 7, 10 e 12. Oboé solista em plano fechado.

7

Plano 45. Madeiras – com oboés, clarinetes e a 
primeira flauta. A ausência dos fagotes (aparente-
mente inviável para preservar o enquadramento, 
mesmo que no limite, da flauta) denota um proble-
ma de posicionamento da câmera. O clarone, no 
alto à esquerda, não está tocando. 

7

Planos 30, 35, 95 e 106. Primeiro trompete em 
plano fechado.

7

Planos 100 e 102. Primeira trompa em plano 
fechado, exigindo correção à direita.

7

Plano 109. Maestro e orquestra, em plano 
semifechado, único enquadramento a partir 
da direita. 

8

Plano 126. Primeira e segunda flautas em  
plano fechado.
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Imagem do Plano Câmera Descrição

8

Planos 89 e 91. Primeira flauta e primeiro oboé em 
plano fechado.

8

Planos 28, 51 e 58. Primeiro trompete em 
plano semifechado.

8

Plano 63. Primeiros violinos (fileiras da frente) em 
plano semifechado.

8

Planos 37 e 120. Primeiros violinos (fileiras da 
frente) em plano aberto. Solução mais eficiente 
que as das tomadas 15 ou 34, sobretudo por con-
textualizar espacialmente o palco ao telespectador.

8

Plano 113. Primeiros violinos (fileiras de trás) em 
plano aberto.

8

Plano 108. Contrabaixos em plano aberto.  
Diferente da imagem cortada e lateral das tomadas 
14 e 21, este plano preserva integralmente  
os instrumentistas.

Tabela 6 - Inventário dos planos por câmera.
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Como previsto, fica evidente a forma como as 
câmeras estão posicionadas a fim de permitir os 
planos realizado. Assumindo o mapa da orquestra 
a partir de um layout ortodoxo, com a única pecu-
liaridade de Violoncelos e Contrabaixos à esquerda 
do Maestro (Figuras 7 e 8), podemos posicionar 
a disposição das câmeras na sala de concerto do 
seguinte modo (Figura 9): 

• Câmera 1: ao fundo, atrás da plateia, em posi-
ção superior ao palco; 

• Câmera 2: ao fundo, atrás da plateia, ligeira-
mente lateralizada à esquerda, altura superior 
ao palco;

• Câmera 3: à soleira do palco, do lado esquerdo 
da plateia, altura superior ao palco;

• Câmera 4: do lado esquerdo do palco, sobre  
a orquestra;

• Câmera 5: ao fundo do palco, à esquerda,  
na altura da orquestra;

• Câmera 6: do lado direito do palco, sobre  
a orquestra;

• Câmera 7: à soleira do palco, do lado direito da 
plateia, altura superior ao palco;

• Câmera 8: ao fundo, atrás da plateia, ligeira-
mente lateralizada à direita, altura superior  
ao palco. 

Entendendo o mapa da orquestra, com a posição 
dos músicos no palco (Figura 7) e a forma do palco 
e da sala de concertos (Figura 8), é possível suge-
rir, ainda, que o posicionamento das oito câmeras 
no palco e na sala de concertos segue algum tipo 
de simetria, com duas câmeras sobre focos fixos e 
as outras seis movendo-se ao redor da orquestra, 

cobrindo quase todo o seu conjunto. Espalhada ao 
redor da sala e do palco (Figura 9), elas se distri-
buem da seguinte forma:

• Câmera 1, posicionada ao fundo da plateia no 
alto, é responsável exclusivamente pelo plano 
geral da orquestra;

• Câmera 2, posicionada ao fundo da plateia na 
altura do palco ligeiramente à esquerda;

• Câmera 3, posicionada no limite do palco à 
frente, à esquerda;

• Câmera 4, posicionada à esquerda da orquestra, 
ligeiramente acima;

• Câmera 5, posicionada ao fundo do palco à 
esquerda, é responsável exclusivamente pelo 
plano do maestro;

• Câmera 6, posicionada à direita da orquestra, 
ligeiramente acima.

• Câmera 7, posicionada no limite do palco à 
frente, à direita.

• Câmera 8, posicionada ao fundo da plateia na 
altura do palco ligeiramente à esquerda.

Com exceção daquelas de número 1 e 5, que por 
motivos de roteiro parecem limitar-se a planos 
"seguros", todas as câmeras parecem estar dispo-
níveis para diversos movimentos de rotação sobre 
o próprio eixo (panorâmica e tilt) e em movimen-
to linear por uma pequena barra de sustentação 
(travelling), e todas contam com objetivas capazes 
de modificar o ângulo para o plano (zoom in e zoom 

out). Como todos esses movimentos podem estar 
combinados, as alterações de enquadramento para 
uma mesma câmera podem garantir imensa varie-
dade de planos e dinamismo.

Mapa de
orquestra e

câmeras
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Figura 7 - Mapa de orquestra.
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Figura 8 - Mapa da sala de concerto.
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Figura 9 - Mapa de câmera em relação à orquestra.



109

Instrumentos

Quantidade 

de vezes 

expostas

Variações de 

imagem

Câmeras usadas

Maestro 26 2 5 e 6

Violino I 15 10 2, 4, 6 e 8

Violino II 7 3 2, 4 e 7 

Viola 0 - -

Violoncelo 9 2 2 e 7

Contrabaixo 3 2 3 e 8

Flauta 7 3 2, 3 e 8

Oboé 5 2 3 e 5

Corne Inglês 1 1 3

Clarinete 7 2 3

Clarone 1 1 3

Fagote 0 - -

Contrafagote 0 - -

Trompete 10 5 2, 3, 4, 7 e 8

Trompa 14 7 3, 4 e 6

Trombone 1 1 3

Tuba 1 1 6

Trombone + Tuba 1 1 4

Tímpano 6 3 6 e 4 

Plano Geral 5 2 1

Madeiras 2 2 2 e 7

Flauta + Oboé 4 2 3 e 8

Harpa 1 1 4

Orquestra com Maestro 7 4 3, 4, 6 e 7

Tabela 7 - Planos por instrumentos.

Inventário de planos por instrumento

É de interesse, ainda, saber qual a variedade de 
planos alcançada para cada naipe ou instrumento. 
As variações de imagem em que cada instrumento 
ou grupo de instrumentos podem ser expostos são 
matéria precípua para uma produção que preten-
da gerar, para além do mero registro do evento, 
interesse visual (Tabela 7).
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Cruzamento de dados

Se, por um lado, a análise dos dados quantitativos 
permitiu antever uma espécie de precariedade na 
distribuição espacial das câmeras – inferência a par-
tir da quantidade de vezes em que as de número 1, 
2 e 8 são usadas –, as atribuições qualitativas apenas 
tornam o caso mais complexo. A Câmera 2, por 
exemplo, embora conte com apenas doze planos 
em toda produção, apresenta com estes oito planos 
distintos. Esta razão de 8/12, se comparada com a 

da Câmera 7, com vinte e dois planos e apenas sete 
variações (7/22), demonstra uma enorme usabili-
dade. Talvez seja possível, seguindo esta linha de 
raciocínio, e a fim de melhor ponderar sobre os 
dados qualitativos, propor um "coeficiente de va-
riedade de planos" (Tabela 8) que aponte a versa-
tilidade mesma do uso de cada câmera. Essa razão 
permitiria descrever o grau de pertinência de cada 
câmera, imaginando que, quanto mais próxima ao 
1 – ou seja, cada tomada um novo plano –, maior 
é sua capacidade.

Câmeras

Quantidade 

de vezes  

usadas

Variações de 

imagens

Coeficiente de  

variedade  

de planos

1 5 2 0,40

2 12 8 0,67

3 23 12 0,52

4 15 10 0,67

5 24 1 0,04

6 21 11 0,52

7 22 7 0,32

8 11 7 0,64

Tabela 8 - Coeficiente de variedade de planos.
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O que fica evidentemente disposto é que, a despei-
to do baixo uso das Câmeras 8 e 2 – baixo uso em 
tempo no ar e quantidade de tomadas –, suas ver-
satilidades parecem enormes, sendo de fato aquelas 
que, ao lado da Câmera 4, proporcionalmente ao 
uso, garantiram mais opções de imagem. Neste 
sentido, a câmera mais decepcionante é exatamente 
a Câmera 7, que parece ser muito ativa, mas apre-
senta poucas variações de plano proporcionalmen-
te ao número de tomadas em que participa.  

Independentemente dessas observações, interessa 
argumentar de maneira mais detalhada sobre algu-
mas questões concernentes à qualidade do roteiro – 
entendido como a sequência de planos que compõe 
os 16m20s de transmissão. 

A despeito do que parecem ser erros eventuais, 
como o do Plano 13, com a correção do quadro 
à vista, ou das tomadas rápidas, que podem dar 
a impressão equivocada de um erro de switching, 
como a do corte super rápido do Plano 124, ou 
mesmo da insistência, um pouco monótona, na 
cobertura do maestro com a Câmera 5 – vin-
te e quatro quadros sem qualquer variação –, o 
resultado é de uma precisão exemplar no que diz 
respeito à sincronia entre participação dos instru-
mentos e sua função musical temática – ou seja, 
fica garantido que cada intervenção instrumental 
relevante, do ponto de vista da apresentação dos 
temas musicais, terá uma tradução em imagem 
associada ao instrumento executor. Entradas na 
metade ou no último quarto de um compasso, ou 
passagens rápidas em instrumentos secundários, 
tudo permite ao telespectador a descrição didá-
tica de cada elemento melódico que o produtor 
considera relevante, correspondendo ao instru-
mento que as apresenta. Neste sentido, o roteiro 
da montagem segue uma visão bastante usual de 

live streaming de orquestra: a de estar a serviço 
da documentação dos eventos sonoros à medida 
de sua manifestação. Essa solução, para além do 
caráter didático, já citado, cria uma permanente 
atmosfera de tensão audiovisual, onde os movi-
mentos na tela se relacionam diretamente com 
a instrumentação da orquestra – sem sombra 
de dúvidas, um aspecto superficial da estrutura 
musical, mas certamente algo estimulante para o 
melômano médio.

Essa visão do live streaming tem vantagens e des-
vantagens óbvias. Antes de tudo, ela requer um 
procedimento de operação que é complexo exa-
tamente pelo grau de precisão exigido dos opera-
dores de câmera. Do ponto de vista do espetáculo 
audiovisual, este constrói-se numa tensão evidente 
entre seguir uma lógica instrumental que por 
vezes pode parecer errática e manter uma descri-
ção virtuosística na tela. Mas, mesmo em alguns 
casos, ao respeitar esse tipo de referência musical 
(uma estrutura muito superficial da composição 
musical), ele pode gerar um certo frenesi de cortes 
abruptos – sobretudo num repertório como o de 
Gustav Mahler. 

Do mesmo modo, essa opção, "didática" por natu-
reza, acaba por deixar de lado explorações estéticas 
para aqueles que consideram o live streaming um 
espetáculo, uma oportunidade artística coerente 
em si mesma. Ainda assim, ao optar pelo processo 
que realizou, esteticamente mais seguro, a Produ-

ção 1 mostrou-se plenamente eficiente e pode ser 
considerada, em seus termos, "virtuosística". Todos 
estes pequenos embaraços apontados são, afinal, de 
fácil correção posterior. Para entender o nível de 
realização consciente desses embaraços no roteiro 
da montagem é que servirá o trabalho de análise 
sobre a Produção 2.



Produção 2 
e crítica final

A Produção 2 é um live recording a partir do con-
certo transmitido por live streaming diretamente 
da Philharmonie de Berlim, a sala de concertos da 
Filarmônica de Berlim. Lá, como cá, sua distribui-
ção é realizada exclusivamente pelo aplicativo da 
orquestra, o Digital Concert Hall. O registro anali-
sado foi capturado do website no dia 07 de abril de 
2019, às 18h30, pelo horário de Brasília. O objetivo 
desta seção é garantir referências críticas à Produ-

ção 1, anteriormente analisada quantitativamente e 
qualitativamente, partindo do pressuposto de que 

as "correções" da Produção 2 seriam decorrência 
da autocrítica realizada pelos produtores da perfor-
mance em live streaming.

Assim, causou absoluto estranhamento para a pre-
sente pesquisa perceber que a Produção 1 foi man-
tida integralmente, tanto em quantidade quanto em 
qualidade de tomadas, sem qualquer alteração nas 
durações ou nas opções das imagens, com exceção  
da substituição do Plano 64, agora não com o ma-
estro pela Câmera 5, mas com o naipe de trompas 
pela Câmera 6.

Imagem do Plano Timecode Descrição

7'50"

Produção 1. Plano 64. Maestro em primeiro plano, 
com a Cam 5.

7'50" Produção 2. Plano 64. Naipe de trompas (fileira da 
frente) em plano aberto, com a Cam 6.

Tabela 9 - Comparação do plano 64 nas Produções 1 e 2.
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Do ponto de vista puramente técnico, a mudança é 
positiva, pois garante um pouco mais de variação, 
com quadro diverso daquele que é o mais reinci-
dente de toda a Produção 1. Ainda, a nova tomada 
segue a premissa de ilustração tímbrica pelas ima-
gens, descrita em finais da seção anterior, inserindo 
um plano cuja imagem é inaugurada cinco minutos 
antes do previsto (na Produção 1, esta opção "Nai-
pe de trompas (fileira da frente) em plano aberto, 
com a Cam 6" será inserida pela primeira vez ape-
nas nos 13'55", reincidindo em 14'25"). 

Por óbvio, tal alteração não justificaria uma nova 
iniciativa de análise quantitativa e qualitativa, já 
que a mudança de um quadro de sete segundos 
não é, no contexto da pesquisa, elemento suficien-
te para mudanças significativas nas estatísticas ge-
rais. Assim, ao já extenso trabalho, resta a crítica às 
opções dos produtores, numa avaliação não apenas 
sobre a seleção das 133 imagens escolhidas em sua 
singularidade, mas sobre o todo do roteiro – ou 
seja, o efeito geral que cada uma dessas imagens 
acaba por ter na transmissão em si. 

Como já comentado, não resta dúvida, neste mo-
mento, que a premissa do live streaming realizado no 
dia 29 de março pela Filarmônica de Berlim e usado 
como estudo de caso do presente trabalho é a de 
documentação da performance a partir da variedade 
de sons instrumentais da obra. O que nos assegura 
que essa é uma decisão do roteiro de montagem é 
exatamente a manutenção dos mesmos predicados 
em duas produções: aquela objetivamente trans-
mitida ao vivo (Produção 1) e sua versão editada 
veiculada sete dias depois no mesmo website (Pro-

dução 2), aqui usada como controle da primeira.

Não se pode deixar de ressaltar alguns dos aparen-
tes erros realizados na Produção 1 e assumidos in-
tegralmente na Produção 2. Talvez o mais gritante 
seja o Plano 13, exposto de modo explicitamente 
fora de quadro e corrigido à vista. Do mesmo 
modo, pode se justificar que o Plano 124 – rápido 
demais – talvez não seja entendido pelos produ-
tores como errôneo (e, do ponto de vista do mero 
mapeamento instrumental, de fato não é), mas sua 
aparição por menos de dois segundos pode, sim, 
dar ao telespectador a sensação de falha na escolha 
de switching. De modo geral, essa mesma inquie-
tação pode ser desdobrada para todos os planos 
com menos de dois segundos – a saber, planos 39, 
43, 117 e 118. É absolutamente compreensível e 
elogiável o virtuosismo de precisão do switcher, e é 
até justificável conceitualmente, mas não é possível 
deixar de reconhecer que o processamento visual 
se ressente completamente numa sequência de 
impacto tão vertiginoso. 

A monotonia, entendida tanto pela falta de varia-
ção do ritmo geral de cortes quanto pela imagem 
específica dos vinte e quatro planos (na Produ-

ção 2, vinte e três) garantidos pela Câmera 5 são 
bastante inquietantes: afinal, qual o motivo de não 
valer-se de outros enquadramentos com a mesma 
câmera, ou mesmo com outras câmeras dispostas 
sobre o palco, para cobrir a posição do maestro?  
A questão da monotonia deverá ocupar um espaço 
grande da justificativa da solução criativa do pró-
ximo capítulo, e é preciso reconhecer que talvez 
este seja o predicado negativo mais ressaltado nas 
presentes produções analisadas. São monótonas 
não apenas pela insistência em planos estáticos 
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(descontados os oito que realizam movimento – 
oito em 133), mas também pelo modo um pouco 
curioso como se pretende variar planos de um 
mesmo instrumento. Para tomar como exemplo: 
temos os oboés com o mesmo plano, pela Câmera 
7, nas tomadas 7, 10 e 12 – todas próximas entre si 
–, mas sabíamos, desde a tomada 3, que ele estava 
disponível também por outra câmera: por que não 
garantir ao telespectador essa sutil sensação de 
variação visual, tão desejável em uma sequência de 
planos fixos tão próximos? Neste mesmo aspecto, 
o caso das trompas talvez seja ainda mais sinto-
mático: elas têm o mesmo enquadramento nas to-
madas 17 e 19, outro nas tomadas 111 e 115, e um 
terceiro nas tomadas 80 e 82 (todos com a Câmera 
7). Sendo o instrumento com o maior número de 
variações de imagem, após os primeiros violinos, 
fica a dúvida de por que realizar tomadas com 
planos iguais tão próximas uma da outra.

De modo geral, a presença de um único plano para 
a cobertura de instrumentos como o violoncelo – 
com presença bastante evidente ao longo de todo 
o movimento – pode ser justificada pela eventual 
dificuldade de enquadramento, mas acaba sendo, 
no entender desta pesquisa, à luz de todos os re-

cursos disponíveis na produção, justificativa para 
a crítica negativa por redundância e pouca imagi-
nação audiovisual. Do mesmo modo, a ausência 
de movimento na maior parte dos planos e alguns 
enquadramentos notavelmente pouco convin-
centes ("Harpa" no plano 90, "Tuba" no plano 74 
e "Contrabaixos" nos planos 14 e 21) evidenciam 
uma parca imaginação, talvez fruto do enrijeci-
mento demasiadamente convicto das já criticadas 
premissas didáticas da produção, que certamente 
enfrentam outras dificuldades ante o próprio 
modo de posicionamento das câmeras.

O fato é que, com tal conjunto disponível de câme-
ras móveis, infinitas soluções poderiam ser encon-
tradas. Para efeito de exercício crítico, o presente 
trabalho propõe, no próximo capítulo, um outro 
roteiro, esteticamente organizado em outras pre-
missas e oportunamente justificado quadro a qua-
dro ao longo da exposição. Seu objetivo será não 
apenas lidar com algumas das perplexidades postas 
aqui, mas, operando a partir da mesma quantidade 
e posicionamento de câmeras, encontrar uma outra 
solução audiovisual para o live streaming do primei-
ro movimento da "Primeira Sinfonia" de Gustav 
Mahler com a Filarmônica de Berlim.
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Introdução

O padrão sugerido por Brian Rose para as fil-
magens da década de 1980, no qual "a edição é… 
determinada em resposta às demandas musicais" e 
a montagem feita a partir dos "padrões rítmicos" 
[ROSE 1986, p. 130], parece ter alcançado o estado 
da arte, mesmo em produções ao vivo como as 
apresentadas pela Berliner Philharmoniker, anali-
sadas no capítulo anterior. Mas uma questão segue 
premente. Quando o roteiro de uma transmissão 
ao vivo prevê uma lógica audiovisual tal qual aque-
la apresentada na Produção 1, ele, em verdade, está 
privilegiando não "a" demanda musical da obra, 
mas "certos tipos" de demanda musical, a saber: 
a do jogo instrumental, em que a orquestração – 
elemento de mera superfície da estrutura compo-
sicional – dita os parâmetros da montagem. Nem 
sempre é assim.

A título de comparação com as 133 tomadas 
da Produção 1, é de interesse lançar luz a outra 
produção da mesma orquestra, em uma filmagem 
da mesma obra no mesmo local, realizada no dia 
16 de dezembro de 1989. Dirigida pelo maestro 
italiano Claudio Abbado, a orquestra Filarmônica 
de Berlim contava com outro posicionamento no 
palco - o mesmo palco da Produção 1. A filmagem 
de 1989, dirigida por Brian Large, previa instala-
ções próprias e bem diferentes - notadamente, a 
utilização de operadores câmeras posicionados em 
lugares diferentes dos previstos pela Produção 1, e 
não câmeras acionadas remotamente. Além disso, 
há um número reduzido de câmeras: apenas seis, 
quatro delas dentro do palco, no lugar das seis de 
operação remota da Produção 1, e duas do lado 
de fora, no lugar das três de operação remota da 
Produção 1. O resultado é evidentemente distinto. 
A produção de 1989 conta com apenas 64 tomadas 

ao longo de seus 15 minutos e 50 segundos (ASL = 
14,8). Entre elas, quatorze duram mais de quarenta 
segundos, duas das quais com quase um minuto; 
as tomadas mais rápidas contam com cerca de dois 
segundos (quatro tomadas, bem ao final da produ-
ção, perto do clímax do movimento). Trinta e oito 
entre as tomadas são em plano fixo (59%) embora, 
apenas vinte e três prescindam de sutis ajustes de 
enquadramento que acompanham os movimentos 
naturais dos músicos (35%) - um efeito notável de 
intimidade e "calor" da transmissão. 

Sem que seja necessário o aprofundamento da 
análise da produção de 1989, resta evidente que, a 
despeito das diferenças logísticas, há uma distin-
ção explícita das premissas estéticas entre uma e 
outra filmagem. Para aproveitar uma referência 
esquemática, pode-se sugerir que a Produção 1 se 
relaciona diretamente ao que William & Fulton 
chamam de uma leitura "documental e pedagógica, 
buscando criar uma experiência vicária e instrutiva 
da sala de concerto" [WILLIAM & FULTON, p. 
32]. O resultado realizado por Brian Large na pro-
dução de 1989 busca outro tipo de expressividade: 
os planos em close-up associado a variada movimen-
tação de câmeras, permite dizer que a filmagem de 
1989 parece privilegiar o que William & Fulton 
chamam de uma "opção criativa e interpretativa, 
acentuando a dinâmica de mão dupla entre música 
e visualidade" [WILLIAM & FULTON, p. 32]. 
Para o presente trabalho, resta importante impor-
tante notar: tal profusão de planos sugerida pela 
Produção 1 não é uma necessidade, mas uma esco-
lha. E por mais respeitável que seja como execução, 
com sua alta precisão, é fato que articula à estrutura 
visual o apelo da sonoridade mais imediata - e isso 
não necessariamente é uma boa estratégia.



Proposta de
roteiro para

montagem:
um exercício

de estilo

William & Fulton sugerem dois modelos autorais. 
São muitos, por definição: na medida em que se 
perceba um "autor" no gênero, ou seja, alguém que 
produza com uma sensibilidade pessoal, há tantos 
modelos quanto autores. O objetivo do capítulo, 
neste momento, é propor um outro roteiro de 
montagem da mesma obra apresentada na Produ-

ção 1. Mas, como um exercício de estilo, a partir 
dos mesmos parâmetros técnicos, organizar o es-
petáculo audiovisual da transmissão com premissas 
estéticas diferentes. Em termos objetivos, deve-se 
preservar a quantidade, posicionamento e modelo 
de operação de câmeras mas tentando, com tais 
recursos, aproximar a filmagem de uma montagem 
como a de Brian Large - ao menos de seus elemen-
tos quantitativos. Do ponto de vista estético, será 
um roteiro organizado pela estrutura geral da peça, 
composta não pelas múltiplas intervenções instru-
mentais, mas por seções maiores, algumas de vários 
compassos, com um resultado deliberadamente 
menos agitado em número de cortes – ou seja, com 
ASL mais alto - e com mais variedade de movi-
mento de câmeras.

Haveria dois modos de simular este exercício. Um 
deles, emulando cada tomada prevista na monta-
gem de 1989 a partir deste nova modelagem de câ-
meras - numa espécie de atualização do roteiro de 

1989. Este exercício, de grande efeito técnico, seria 
oportuno não apenas por permitir a decupagem 
do roteiro de 1989 - e com ela a síntese consciente 
dos protocolos de filmagem daquele momento - 
mas também por permitir pequenas correções que 
dizem respeito a precisão dos cortes, prejudicados 
pela própria dinâmica do sistema com operadores.

O que considerou-se mais adequado, no entanto, 
foi encontrar uma outra solução, não análoga, mas 
tributária da outra. Qual seja, sem copiar uma ver-
são anterior, afinal um mero maneirismo, tenta-se 
recriar parte da sensibilidade que produz a expres-
sividade específica da filmagem de 1989. Uma es-
pécie de homenagem que considera as proporções 
e as ideias fílmicas envolvidas na produção, mas a 
organiza criativamente, de modo autoral. Assim, a 
construção da expectativa e interesse, deixando de 
privilegiar a cobertura de cada novo instrumento, 
deverá lidar com outros fatores da imagem como a 
movimentação de câmeras ou a variação do ritmo e 
natureza dos cortes. O exercício tem dupla função. 
Não apenas manuseia a seu próprio modo a mode-
lagem com câmeras de controle remoto, tentando 
com elas reproduzir algo do efeito mais quente e 
íntimo da transmissão com operadores de câmera 
in site, mas permite o registro de uma prática criati-
va com sua própria lógica e predicados.
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Em termos quantitativos, a proposta resultante 
se distancia deliberadamente das 133 tomadas da 
Produção 1, e se aproxima das 64 tomadas de 1989. 
Contam-se ao final 57 tomadas (ASL = 17,2), entre 
as quais trinta e cinco com algum tipo de movi-
mento de câmera (61,4%), e nenhuma tomada 
com mais de dezesseis segundos ficando estática. 
A maior entre as tomadas ocupa sessenta e um se-
gundos, e as menores, cerca de quatro (Gráfico 5). 
Do mesmo modo, são amplas as variações quanto 
à medida de compasso: a menor tomada ocupando 
dois, e a maior, vinte e seis compassos (Gráfico 6). 
Do ponto de quantitativo, as oito câmeras foram 
usadas como descrito na Tabela 10.

Alguns apontamentos podem ser observados a 
partir da comparação entre a solução proposta no 
presente trabalho e aquela da Produção 1. Embora 
usada o mesmo número de vezes, a Cam 1 ocupa 
mais tempo na presente produção (74 contra 34 
segundos). Dilui-se, ainda, a concentração nas 
Cam 3, Cam 4, Cam 5, Cam 6 e Cam 7, estando 
menos utilizadas aqui as Cam 1 e Cam 3 – ainda 
que, no que diz respeito ao tempo de uso, sigam as 
Cam 2 e Cam 8 como menos usadas. Esta proposta 
matiza o uso reiterado da Cam 5, a mais acionada 
na Produção 1: enquanto é responsável por 24 
tomadas na Produção 1 e 23 tomadas na Produção 

2, na presente proposta ela participará apenas seis 
vezes – tornando-se a quarta câmera por número 
de acionamentos (ao lado das Cam 2 e Cam 8) e 
a quarta por tempo de uso. Os cinquenta e sete 
planos são descritos e justificados posteriormen-
te à exibição da tabela e dos gráficos, todos com 
transição por corte seco, com exceção daqueles 
indicados de outro modo (Figuras 10 a 49).
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Gráfico 5 - Porcentagem de tempo de uso de câmera.

Tabela 10 - Quantidade de utilização e tempo de uso de câmera.

Câmeras

Quantidade de 

vezes usadas

Tempo de uso 

em segundos

1 5 74"

2 6 60"

3 5 120"

4 11 254"

5 6 127"

6 10 179"

7 8 113"

8 6 53"

Cam. 8
5%

Cam. 7
12%

Cam. 6
18%

Cam. 5
13%

Cam. 4
26%

Cam. 3
12%

Cam. 2
6%

Cam. 1
8%
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Gráfico 6 - Quantidade de compassos (eixo x) por plano (eixo y).
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• Plano 1 - 0'00" a 1'01"

Câmera 5. Maestro (compasso 1), com movi-
mento lento de zoom out (a partir do compasso 
5) por quarenta segundos.

• Plano 2 - 1'01" a 1'15"

Câmera 3. Clarinete (compasso 9), com pan 
lenta da esquerda para a direita entre os três 
instrumentistas, em dez segundos.

• Plano 3 - 1'15" a 1'22"

Câmera 7. Oboé (compasso 15), sem movimento 
de câmera.

• Plano 4 - 1'22" a 1'51"

Câmera 6. Maestro (compasso 17), com lento 
movimento de zoom in de vinte e nove segun-
dos. Transição em fusão para plano posterior.

• Plano 5 - 1'51" a 2'07"

Câmera 1. Compasso 22. Este trecho preten-
de cobrir os instrumentos que tocam fora do 
palco, nos bastidores, um efeito evidentemente 
teatral requisitado pelo compositor. Entre as 
soluções possíveis há o tutti da orquestra em 
um plano geral, com pequeno movimento de 
zoom out ou, numa variante mais poética e mui-
to efetiva imageticamente, partes da própria 
arquitetura da sala de concertos em movimento 
de travelling, com os ecos dos instrumentos 
reverberando pelas paredes e tetos.

• Plano 6 - 2'07" a 2'20"

Câmera 4. Maestro (compasso 27) em plano 
fechado, estático por treze segundos.

• Plano 7 - 2'20" a 2'37"

Câmera 7. Primeira e segunda trompas (com-
passo 32), em movimento lento de zoom in por 
doze segundos.

• Plano 8 - 2'37" a 2'47"

Câmera 5. Maestro (compasso 36) em plano 
fixo por dez segundos.

• Plano 9 - 2'47" a 3'10"

Câmera 3. Primeira trompa (compasso 39) com 
pan lenta para a direita e tilt para baixo (a partir 
do compasso 43) até o primeiro clarinete, em 
vinte segundos. 

Fig. 10 - Planos 1 e 2
(ver anexos, p. 141)

Fig. 11 - Planos 3, 4 e 5
(ver anexos, p. 142)

Fig. 12 - Plano 6
(ver anexos, p. 143)

Fig. 13 - Planos 7, 8 e 9
(ver anexos, p. 144)
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Fig. 14 - Plano 10
(ver anexos, p. 145)

Fig. 15 - Planos 11 e 12
(ver anexos, p. 146)

Fig. 16 - Plano 13
(ver anexos, p. 147)

Fig. 17 - Plano 14
(ver anexos, p. 149)

• Plano 10 - 3'10" a 4'05"

Câmera 4. A partir dos tímpanos (compasso 
47), o plano nos lança ao outro lado do palco 
ao fundo e, num movimento combinado de 
zoom out, travelling para a esquerda e pan para a 
direita, finaliza com o zoom in para o maestro 
(compasso 54), em quarenta e cinco segundos. 

• Plano 11 - 4'05" a 4'22"

Câmera 7. Violoncelo (compasso 62) em um 
plano de pan para a direita, cobrindo alguns 
instrumentistas do naipe, em doze segundos.

• Plano 12 - 4'22" a 4'37"

Câmera 2. Primeiro trompete (compasso 74), 
com movimento de zoom in, por dez segundos.

• Plano 13 - 4'37" a 5'13"

Câmera 6. Maestro (compasso 84), com movi-
mento combinado de zoom out, travelling para a 
direita e pan para a esquerda, finalizando com o 
tutti da orquestra, em trinta e seis segundos.

• Plano 14 - 5'13" a 5'42"

Câmera 4. Flauta e oboé (compasso 110) cobertos 
com um pequeno movimento de pan para a es-
querda, abrindo com lento zoom out e uma peque-
na pan para a direita (a partir do compasso 114) 
para o tutti da orquestra, em dezoito segundos.

• Plano 15 - 5'42" a 5'48"

Câmera 7. Tímpano (compasso 134) em plano 
fechado.

• Plano 16 - 5'48" a 6'00"

Câmera 1. Tutti da orquestra (compasso 139), 
com um plano geral da câmera, estático por 
doze segundos.

Fig. 18 - Planos 15 e 16
(ver anexos, p. 152)
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• Plano 17 - 6'00" a 6'24"

Câmera 4. Maestro (compasso 151) com um 
movimento de zoom out e tilt para baixo finali-
zando com o tutti da orquestra, em seis segun-
dos. Realiza o ritornello da primeira seção do 
movimento, sua Exposição.

• Plano 18 - 6'24" a 6'30"

Câmera 8. O clarinete (compasso 71b) não foi 
mostrado na primeira vez, mas agora, com a 
repetição do trecho prevista pelo compositor, 
é focado em uma tomada sem movimento, de 
seis segundos.

• Plano 19 - 6'30" a 6'34"

Câmera 2. Primeiro trompete (compasso 75b), 
em uma câmera fixa de quatro segundos.

• Plano 20 - 6'34" a 6"56"

Câmera 6. Orquestra com maestro (compasso 
78b) com um movimento de zoom in e pequeno 
pan à direita em direção aos sopros, em vinte 
segundos.

• Plano 21 - 6'56" a 7'16"

Câmera 3. A partir da flauta (compasso 94b), o 
plano faz um movimento de pan à direita para 
o oboé (compasso 98), seguido de um zoom out 
com pequeno travelling à esquerda em direção 
ao maestro, em quatorze segundos.

• Plano 22 - 7'16" a 7'38"

Câmera 4. Trompete em plano fechado (com-
passo 108b), com pequeno movimento de zoom 

out até o limite do tímpano (compasso 117b), 
seguido de uma pan à esquerda e tilt para cima 
com zoom in em direção aos tímpanos (com-
passo 122b), em quatorze segundos.

• Plano 23 - 7'38" a 7'46"

Câmera 8. Tutti da orquestra (compasso 125b), 
em um plano aberto pela lateral, sem movi-
mento por oito segundos.

Fig. 19 - Plano 17
(ver anexos, p. 154)

Fig. 20 - Planos 18 e 19
(ver anexos, p. 146)

Fig. 21 - Plano 20
(ver anexos, p. 147)

Fig. 22 - Planos 21 e 22
(ver anexos, p. 148)

Fig. 23 - Plano 23 
(ver anexos, p. 150)
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• Plano 24 - 7'46" a 7'52"

Câmera 6. Tímpano (compasso 134b) em um 
plano aberto estático de seis segundos.

• Plano 25 - 7'52" a 8'04"

Câmera 1. Tutti da orquestra (compasso 139b) 
em um plano geral com movimento pequeno 
de zoom in em doze segundos.

• Plano 26 - 8'04" a 8'10"

Câmera 5. Maestro (compasso 151b) em plano 
fechado, estático por seis segundos.

• Plano 27 - 8'10" a 8'24"

Câmera 4. Harpa (compasso 159b) em plano 
fechado, estático por seis segundos com lento 
zoom in de oito segundos. O plano faz a transi-
ção entre as seções de Exposição e Desenvol-
vimento da obra. Com caráter introspectivo, 
em vez do corte "seco", pode prever o corte em 
"fusão" com o plano seguinte.

• Plano 28 - 8'24" a 8'52"

Câmera 7. Primeira flauta e primeiro oboé 
(compasso 165) em plano fechado com um 
movimento lento (a partir do compasso 168) de 
travelling à esquerda e tilt para baixo em direção 
ao violoncelos.

• Plano 29 - 8'52" a 9'02"

Câmera 2. Primeira flauta (compasso 172) em 
plano estático de dez segundos. 

• Plano 30 - 9'02" a 9'10"

Câmera 7. Violoncelos (compasso 176) com 
lento movimento de zoom in por seis segundos.

• Plano 31 - 9'10" a 9'35"

Câmera 1. Tutti da orquestra (compasso 180) 
em plano geral com lento movimento de zoom 

out de vinte segundos.

Fig. 24 - Planos 24 e 25
(ver anexos, p. 152)

Fig. 25 - Plano 26
(ver anexos, p. 154)

Fig. 26 - Planos 27 e 28
(ver anexos, p. 155)

Fig. 27 - Planos 29, 30 e 31 
(ver anexos, p. 156)
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• Plano 32 - 9'35" a 10'12"

Câmera 4. Maestro (compasso 185) em plano 
aberto diante dos violoncelos, com movimen-
to de travelling (compasso 188) à direita e pan 
à esquerda, com zoom in na harpa, em vinte 
segundos.

• Plano 33 - 10'12" a 10'19"

Câmera 6. Naipe de trompas (compasso 192), 
sem movimento por sete segundos.

• Plano 34 - 10'19" a 10'45"

Câmera 5. Maestro (compasso 195) em pla-
no aberto com lento movimento zoom in (26 
segundos).

• Plano 35 - 10'45" a 11'27"

Câmera 3. Clarinete (compasso 201) em plano 
fechado com lento movimento de zoom out (a 
partir do compasso 203) movendo-se em pan 

para a esquerda com tilt para cima em direção 
às trompas (a partir do compasso 207). Esta 
tomada marca, ao mesmo tempo, o fim do 
Desenvolvimento e o início da Exposição.

• Plano 36 - 11'27" a 11'46"

Câmera 7. Flauta (compasso 218) em movi-
mento de pan à esquerda, tilt para baixo em di-
reção aos violoncelos, seguido de zoom out para 
o tutti da orquestra (a partir do compasso 224).

• Plano 37 - 11'46" a 11'56"

Câmera 8. Flautas (compasso 231) com pan à 
direita e pequeno zoom out até cobrir o primei-
ro oboé, em quatro segundos.

• Plano 38 - 11'56" a 12'14"

Câmera 6. Maestro (compasso 238) com zoom 

out até o tutti da orquestra (a partir do compas-
so 240) em dez segundos. 

• Plano 39 - 12'14" a 12'21"

Câmera 2. Trompete (compasso 252) em plano 
fixo de sete segundos. 

Fig. 29 - Plano 35
(ver anexos, p. 158)

Fig. 30 - Plano 36
(ver anexos, p. 159)

Fig. 31 - Planos 37 e 38
(ver anexos, p. 160)

Fig. 32 - Plano 39
(ver anexos, p. 161)

Fig. 28 - Planos 32, 33 e 34
(ver anexos, p. 157)
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• Plano 40 - 12'21" a 12'40"

Câmera 4. Segundos violinos (compasso 256) 
com pan para direita, travelling para a esquerda 
e zoom out cobrindo o tutti da orquestra, em 
quatorze segundos.

• Plano 41 - 12'40" a 12'48"

Câmera 8. Naipe de primeiros violinos (com-
passo 274) em plano fechado, com pan para a 
direita e travelling para a esquerda, em direção 
ao spalla.

• Plano 42 - 12'48" a 13'04"

Câmera 2. Trompa (compasso 279) com movi-
mento coordenado (a partir do compasso 281) 
de pan para a esquerda, tilt para baixo e zoom out 
em direção ao primeiro clarinete e a primeira 
flauta, em seis segundos.

• Plano 43 - 13'04" a 13'32"

Câmera 6. Trompa (compasso 291) com zoom 

out para a orquestra e zoom in em direção ao 
maestro, em vinte e dois segundos.

• Plano 44 - 13'32" a 13'40"

Câmera 2. Madeiras (compasso 311) em plano 
fixo de oito segundos.

Fig. 34 - Plano 41
(ver anexos, p. 164)

Fig. 35 - Plano 42
(ver anexos, p. 165)

Fig. 36 - Plano 43
(ver anexos, p. 166)

Fig. 37 - Plano 44
(ver anexos, p. 167)

Fig. 33 - Plano 40
(ver anexos, p. 162)
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• Plano 45 - 13'40" a 13'51"

Câmera 7. Maestro (compasso 317) com mo-
vimento coordenado de pan para a esquerda, 
travelling para a direita e zoom out em direção  
ao naipe de trompas, em oito segundos.

• Plano 46 - 13'51" a 13'56"

Câmera 8. Primeiro trompete (compasso 323) 
em plano fechado, sem movimento.

• Plano 47 - 13'56" a 14'00"

Câmera 4. Naipe de trompas (compasso 326), 
sem movimento.

• Plano 48 - 14'00" a 14'16"

Câmera 5. Maestro (compasso 328) em plano 
aberto, com movimento de zoom in por oito 
segundos.

• Plano 49 - 14'16" a 14'36"

Câmera 6. Primeiros violinos (compasso 338) 
em movimento coordenado de pan para a 
esquerda, travelling para a direita e zoom out em 
direção do tutti da orquestra, em doze segundos.

Fig. 39 - Plano 46
(ver anexos, p. 169)

Fig. 40 - Planos 47 e 48
(ver anexos, p. 170)

Fig. 41 - Plano 49
(ver anexos, p. 171)

Fig. 38 - Plano 45
(ver anexos, p. 168)



128

• Plano 50 - 14'36" a 14'53"

Câmera 4. Tímpano (compasso 352) em 
movimento coordenado de pan para a direita, 
travelling para a esquerda e zoom out em direção 
ao tutti da orquestra, em dez segundos. 

• Plano 51 - 14'53" a 15'02"

Câmera 1. Tutti da orquestra (compasso 363) 
em plano geral, com movimento de zoom in 
por seis segundos.

• Plano 52 - 15'02" a 15'09"

Câmera 6. Naipe de trompas (compasso 372), 
sem movimento.

• Plano 53 - 15'09" a 15'30"

Câmera 3. Tutti da orquestra (compasso 378), 
com movimento de zoom out de doze segundos.

Fig. 43 - Plano 51
(ver anexos, p. 174)

Fig. 44 - Plano 52
(ver anexos, p. 176)

Fig. 45 - Plano 53
(ver anexos, p. 177)

Fig. 42 - Plano 50
(ver anexos, p. 173)
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• Plano 54 - 15'30" a 15'46"

Câmera 8. Primeiros violinos (compasso 400) 
em movimento coordenado de pan por seis 
segundos seguido de zoom out de oito segundos 
até o tutti da orquestra.

• Plano 55 - 15'46" a 16'06"

Câmera 4. Tutti da orquestra (compasso 416) 
em movimento de zoom in até o maestro em 
doze segundos.

• Plano 56 - 16'06" a 16'12"

Câmera 6. Tímpano (compasso 438) em plano 
fechado sem movimento.

• Plano 57 - 16'12" a 16'20"

Câmera 5. Maestro (compasso 442) em plano 
fechado, com zoom in de quatro segundos.

Fig. 47 - Plano 55
(ver anexos, p. 182)

Fig. 48 - Plano 56
(ver anexos, p. 184)

Fig. 49 - Plano 57
(ver anexos, p. 185)

Fig. 46 - Plano 54
(ver anexos, p. 179)
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As primeiras seis tomadas fazem, por assim dizer, 
o papel de "apresentação" das câmeras – com ex-
ceção das Cam 2 e Cam 8, todas são utilizadas, sem 
repetição. Assim, o telespectador pode organizar sua 
relação com o espaço do palco, a "geografia" da cena. 
O efeito geral desejado é o de uma variedade natural. 

Na introdução, a transcrição da música de harmo-
nias estáticas em movimentos de câmera espaçados 
serve como apresentação ao tipo de linguagem de 
toda a produção, uma espécie de organização sensí-
vel da expectativa do telespectador. 

O primeiro plano é também o mais longo, com 
mais de um minuto. Sua dimensão é justificada pela 
atmosfera dos primeiros compassos, com sua so-
noridade "ex-nihilo" – típica evocação de um "som 
primordial, a criar-se do nada"54 –, que justifica a 
câmera estática, por quatro compassos, a partir de 
um plano fechado no maestro. Seu movimento é 
um lento zoom out a partir do quinto compasso, 
quando o motivo "lá-mi", previsto por Mahler 
no compasso três, inicia a construção da primeira 
frase da obra: é quando a música de fato começa a 
mover-se.

Nesses primeiros planos, busca-se, ainda, na medida 
do possível, a articulação de modos de ação diferen-
tes: câmeras em zoom out (plano 1), zoom in (planos 
4 e 7), pan (planos 2, 5, 9 e 10), travelling (plano 10) 
e câmeras estáticas (planos 6 e 8). Eles matizam não 
apenas a relação de tempo do plano, mas sobretudo 
a percepção geral de visualidade. Outro componente 
de variação é o objeto do enquadramento, como o 
maestro, que, presente nos planos 1, 4, 6 e 8, é visto 
por três ângulos diferentes (Cam 5, Cam 6, Cam 4), 

54- O termo "ex-nihilo" é uma corruptela do latim "creatio ex-nihilo", ou "criação a partir do nada". É um 
topos conhecido na música clássica desde, pelo menos "A Criação" (1797) de Joseph Haydn. Trata-se de um 
modo de fazer surgir, do mais absoluto silêncio, suavemente, as primeiras notas musicais, num crescendo 
contínuo até algum tipo de clímax. Desde Haydn, diversos autores recorrerão ao efeito, como Bethoven 
(Sinfonia número 9), Liszt (Sonata para piano), Wagner (Ouro do Reno), ou Richard Strauss (Assim 
Falava Zarathustra), entre outros.

ou a trompa (Cam 7, Cam 3, Cam 4). Os planos 2, 9 
e sobretudo o 10 também são funcionais do ponto 
de vista expressivo por permitirem um outro tipo de 
visualidade: a que passeia sobre os membros da or-
questra, permitindo a ligação de frases musicais – o 
que a justaposição de planos por meio do corte seco 
acaba por não deixar tão evidente. Neste sentido, a 
fusão dos planos 4 e 5 é também, do ponto de vista 
expressivo, bastante funcional. Esses princípios, ex-
postos já na "Introdução" da obra, servirão de baliza 
para toda a montagem. 

O plano da tomada 11 dá início à "Exposição". Os 
cinco planos subsequentes (Plano 11 a 15) alternam 
os lados do ponto de vista sobre a orquestra – Cam 

7 (lado direito), Cam 2 (lado esquerdo-frontal), 
Cam 6 (lado direito), Cam 4 (lado esquerdo), Cam 

7 (lado direito). Para além da variedade de movi-
mentação, intenta-se criar interesse neste jogo de 
troca de posições em torno do palco. Ele culmina 
com a Cam 1 (central) estática no Plano 16.

O Plano 17 organiza o ritornello, ou seja, a repeti-
ção dessa mesma seção. Pretende-se responder a 
uma questão estética importante nesses casos: afi-
nal, repetir os planos e tomadas ou criar um novo 
expediente visual? Entre o didatismo da repetição 
de planos e o interesse criativo, decidimos pela 
segunda opção. Assim, os planos seguintes, de 17 
a 23, reorganizam o ponto de corte em compassos 
distintos daqueles previstos na primeira vez em 
que a música é realizada. Os Planos 15, 16 e 17, 
por sua vez, encontram paralelos nos Planos 24, 
25 e 26 – mesmos instrumentos no mesmo ponto 
de corte, a saber, os compassos 134, 139 e 151. Há 
distinções, no entanto:
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• No Plano 15, o tímpano é figurado em plano 
fechado pela Cam 7; no Plano 24, o tímpano é 
figurado em plano aberto pela Cam 6.

• No Plano 16, o tutti da orquestra é figurado por 
um plano geral estático de doze segundos; no 
Plano 25, há um pequeno movimento de zoom in.

• No Plano 17, com 24 segundos, o maestro 
é figurado como início de um movimento 
complexo da Cam 4, a culminar com o tutti de 
orquestra; no Plano 26, o maestro é coberto 
por 6 segundos em um plano fechado estático 
da Cam 5, seguido pela harpa na Cam 4 – o 
Plano 27, que realiza a transição para a seção 
seguinte da obra, o "Desenvolvimento".

Os Planos 18 e 19 devem ser entendidos como 
composição de apenas uma ideia musical, fazendo a 
resposta musical e visual entre clarinete e trompete, 
e, por isso, ambos os instrumentos são cobertos 
de modo igual (sem movimentação). Com seis e 
quatro segundos, respectivamente, quebram o ritmo 
da montagem ao fazer a descrição pedagógica dos 
instrumentos executantes. O Plano 24, ao contrá-
rio, se estende por seis segundos, exatamente por 
entender a intervenção do instrumento (tímpano) 
como uma frase musical com início, meio e fim, e 
não apenas por seu efeito colorístico (raciocínio que 
faz a Produção 1 apresentá-lo com uma das menores 
tomadas da produção, com 1,7 segundos, no Plano 
43). A fusão do Plano 27 realiza a transição entre as 
seções de "Exposição" e "Desenvolvimento".

O movimento de câmera ao longo do "Desenvolvi-
mento" reforça, sempre, o possível caráter dialogal 
entre os instrumentos da orquestra: o Plano 28, 
conectando flautas e oboés aos violoncelos; o Plano 
32, conectando, a partir do trabalho do maestro 
junto ao naipe de violoncelos, os naipes de cordas à 
harpa; e o Plano 35, fazendo a conexão dos clarine-
tes às trompas e permitindo, assim, a transição do 
"Desenvolvimento" à "Reexposição".

A "Reexposição" é construída num crescendo de 
tensão a fim de permitir o clímax final da peça, 
próximo à sua "Coda". Exatamente por isso, 
considera-se uma movimentação mais rápida 
por parte das câmeras. Movimentos complexos, 
compostos por vários tipos de ação coordenados – 
como tilt e pan seguidos de zoom out no Plano 36, 
pan associado a zoom out no Plano 37, ou o zoom 

out do maestro para a orquestra, seguido de pan e 
tilt e zoom in para as trompas no Plano 45 –, são 
usados para referendar a galvanização da estrutura 
sonora. Que esses movimentos tenham tempo de 
ação variáveis, de quatro ou dezesseis segundos, é 
apenas um novo artifício para seguir a construção 
do interesse do telespectador. Tomadas rápidas e 
estáticas, como as dos Planos 46 e 47 (de quatro 
segundos) ou as dos Planos 39 e 52 (de sete segun-
dos), compõem, em alguns momentos, um certo 
"colorido" audiovisual facilmente justificado pela 
aceleração do andamento musical: se já foi critica-
da, neste mesmo trabalho, uma montagem com-
posta apenas por uma sucessão de planos curtos, 
por seu resultado vertiginoso, reconhece-se aqui 
sua pertinência em uso controlado, como os acima 
citados, exatamente pela quebra de ritmo geral da 
montagem e a decorrente variação audiovisual.

Algumas referências desta proposta, organizada nos 
termos da posição e disponibilidade de movimento 
das câmeras disponíveis nesta sala de concertos, só 
são possíveis a partir do trabalho de acompanha-
mento dos ensaios, onde a medida de tempo e ocu-
pação dos espaços de câmera poderiam ser testados. 
Menos que um "roteiro de montagem", trata-se, 
portanto, de um "roteiro prévio de montagem". 
Além da observação dos ensaios, sua exequibilidade 
fica à mercê das possibilidades técnico-operacionais 
da mesa de switcher e seus softwares de preseting. Em 
caso de ausência desses softwares, a movimentação 
deve ser feita durante a performance pelos opera-
dores de câmeras remotas, o que tornaria as pres-
crições de tempo aqui sugeridas (oportunas apenas 
para este espetáculo específico) desnecessárias.



Considera-
ções
comparativas

e conclusão

Como já comentado, a transmissão de concertos sin-
fônicos fez muito pela transformação e definição do 
significado e da cultura da música clássica dos séculos 
XX e XXI. Com o potencial que a instantaneidade e 
a emotividade do som e da imagem podem produzir, 
com a velocidade e a amplitude de sua interação, 
essas produções organizam de modo inequívoco a 
sensibilidade do melômano contemporâneo, sua for-
ma de entender e fruir música. Ao longo da pesqui-
sa, não apenas mapeou-se a história da construção 
dessa sensibilidade, mas também, de forma objetiva 
– analítica e criativamente –, buscou-se compreen-
der modos diferentes para essa interação.

Que as soluções para uma transmissão possam 
ser diferentes, fica claro em todo o percurso da 
história, quando equipamentos e diretores de 
transmissão comportavam-se de modo especial a 
cada oportunidade. Além da história, as diferenças 
ficam claras também pela variedade, quantidade e 
qualidade dos planos analisados e propostos nos 
Capítulos 2 e 3. Cada uma a sua maneira, ambas 
produções pretendem ser eficientes ao dar conta, 
para um hipotético telespectador, da complexidade 
e do fascínio da performance tal como o público 
presencial pode experimentá-la – e, mais do que 
isso, pretender permitir que esse telespectador, um 
público remoto mas igualmente presente, possa 
experimentar sua própria versão do concerto, pelas 

telas, como que num "outro" espetáculo realizado 
pela orquestra para as câmeras de transmissão.

Comparando a Produção 1 ao roteiro de monta-
gem do terceiro capítulo, fica-se disposto a elencar 
vantagens e desvantagens de cada uma das propos-
tas de transmissão. A Produção 1 zela pela precisão 
de cortes num ritmo próprio, em que a agilidade na 
apresentação de materiais visuais prevê uma gran-
de capacidade descritiva – com associação direta 
do instrumentista executante ao momento de cada 
uma de suas intervenções. Com esse expediente, 
ela não apenas garante ao telespectador a fruição 
do concerto de um modo só possível por meio das 
transmissões – o ponto de vista permanentemente 
mutável ao longo da performance não é algo na-
tural em qualquer situação de salas de concerto –, 
mas garante, também, uma grande inteligibilidade 
do material musical: uma espécie de "leitura labial", 
aquela que reforça a relação direta e objetiva do 
som e seu agente produtor. Esse efeito de reforço, 
com tal sucessão de cortes e planos, deixa o ouvin-
te à mercê do diretor: como a intervenção de um 
instrumento não pode ser equilibrada visualmente 
pelo todo da atuação dos pares, não é dada ao teles-
pectador qualquer oportunidade de escolha sobre 
o material sonoro. Mais do que a visão, é a audição 
do telespectador que passa a ser controlada prescri-
ta, com esse estilo de transmissão.
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A proposta do Capítulo 3, com menos decupagem, 
permite uma liberdade maior ao telespectador – 
que pode acompanhar o discurso musical através 
de suas grandes linhas, sem a exigência dos deta-
lhes. A movimentação de câmeras garante, tam-
bém, uma relação mais direta entre o fluxo musical 
– por natureza, um constante contínuo – e uma 
naturalidade visual. A técnica com sequências que 
cobrem diversos instrumentos num mesmo plano 
emula, em parte, a própria natureza da performan-
ce ao vivo, com o ouvinte dirigindo o olhar pelos 
instrumentistas, mais do que trocando de posição 
entre os vários setores do teatro. Esse tipo de "rea-
lismo", no entanto, tem suas limitações: como dito 
ainda no início deste estudo, não há modo – nem 
desejo – de reproduzir a condição de uma sala de 
concertos, e, por óbvio, algum detalhamento didá-
tico da performance de instrumentistas e instru-
mentos é imprescindível. É ele que garante, além 
do inequívoco interesse visual, a inteligibilidade 
do texto musical – e isso, em parte, se dilui quando 
opta-se pela montagem em planos mais longos e 
menos detalhados.

A tensão entre "didatismo" e "continuidade" nas 
transmissões de concertos sinfônicos poderia ser 
eventualmente discutida no campo das referên-
cias conceituais de edição e montagem. Pois o 
fato é que, ao criar continuidade visual à custa de 
uma descontinuidade perceptiva, a montagem 
de concertos sinfônicos, como toda montagem, 
precisa também enfrentar toda a tensão objetiva 
do fluxo temporal a qual se submete – que, no 
caso de uma performance ao vivo de música, 

55- Transmediale is an annual digital culture festival in Berlin. http://www.transmediale.de/

seguirá sempre reforçado como um fluxo contí-
nuo. Há relações potentes a serem desenvolvidas 
por analogias e explorações da larga fortuna 
crítica, a partir de autores teóricos  como Sergei 
Eisenstein [EISENSTEIN, 2002a; EISENSTEIN, 
2002b], ou André Bazin [BAZIN, 1991], para 
citar dois exemplos dos mais influentes, além, é 
claro, da relação entre audio e visão propriamente 
dita, sobretudo na seara aberta por Michel Chion 
[CHION, 2013]. Muito poderá ser ainda explora-
da a partir de uma literatura mais técnica e atual 
como em livros de edição e montagem como os 
de Walter Murch [MURCH, 2004], Steve Hulfish 
[HULFISH, 2017], Greg Keast [KEAST, 2015] 
ou Edward Dmytryk [DMYTYK, 2018].  Esses 
últimos autores, embora dedicados a produção 
cinematográfica ficcional, não são irrelevantes 
para um devido aprofundamento teórico e técnico 
sobre o tema dos concertos sinfônicos.

Não que não haja aspectos específicos e únicos nes-
te tipo de produção. Há uma interlocução evidente 
com todo o universo do "Live Cinema", no sentido 
aquele mais ortodoxo, previsto pelo "Transmediale 
Festival"55 e que diz ser a "criação simultânea de 
som e imagem em tempo real por artistas sonoros e 
visuais que colaboram em termos iguais e com con-
ceitos elaborados" [MAKELA, p. 1]. A reavaliação 
dos parâmetros tradicionais da narrativa tradicio-
nal no cinema permitem uma eventual exploração 
- com bases históricas bem definidas - na análoga 
exploração das concepções ampliadas da relação 
de espaço e construção de interesse musical em 
um concerto sinfônico. 
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Por fim, do ponto de vista expressivo, é sabido que 
uma transmissão que privilegie imagens próximas 
aos músicos e seus instrumentos, registrando a 
tensão intrínseca da execução, tende a ser entendida 
pelo telespectador como mais emotiva. Interessaria 
investigar, no entanto, os termos dessa proximidade 
e o quanto a profusão de cortes pode interrom-
per essa empatia natural gerada pela proximidade 
com os artistas do palco. A expectativa é que uma 
transmissão onde o telespectador possa usufruir da 
imagem por um tempo mais longo aumente sua 
concentração e, com ela, seu envolvimento com a 
performance. É algo a ser ainda investigado. Traba-
lhos interessantes a respeito vem sendo desenvol-
vidos desde 2008 pela equipe de Uri Hasson, Ohad 
Landesman do laboratório de Neurocinemática da 
Universidade de Nova York, com análise de efeitos 
dos filmes por meio do mapeamento da atividade 
cerebral com ressonância magnética funcional por 
imagem (FMRI). De qualquer modo, em termos 
ainda exploratórios, o equilíbrio entre close-up e 
movimento de câmeras justifica-se na tensão pela 
busca pelo interesse visual, o envolvimento emotivo 
da audiência e a precisão na imaginação daquilo que 
é mais ou menos relevante naquele dado momento 
da performance. Longe de um problema insolúvel, 
no entanto, discute-se uma dimensão objetivamente 
artística dessas transmissões – lugar onde questões 
de gosto e formação interferem tanto quanto a capa-
citação técnica ou os códigos neurais. Imagina-se que 
a proposta deste Capítulo 3 solucione, a seu modo, 
essa tensão – acredita-se, de modo mais elegante que 
aquela da Produção 1. Mas o veredicto final, por 
óbvio, fica aberto aos usos e desejos da plateia,  
o melhor juiz deste tipo de empreendimento.
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