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RESUMO 
 
 
Introdução: Os elementos da linguagem cinematográfica são criativamente colocados 
em contato uns com os outros e dessa relação surgem novos significados. Todos esses 
elementos formam a mise en scène. Objetivo: Ao partir da investigação sobre a 
produção do filme Cidade de Deus, o objetivo deste trabalho é analisar como a voz - 
loudness, velocidade, entoação, prolongamento e pausa - se relaciona com os demais 
elementos da linguagem cinematográfica - interpretação, cenário, iluminação, figurino, 
cores, velocidade e movimentos da câmera, montagem, trilha musical e outros sons - em 
três trechos do filme e verificar os efeitos dessa relação na mise en scène. Método: A 
primeira parte traz um LEVANTAMENTO DO CONTEXTO do filme Cidade de Deus, que se 
refere à investigação dos momentos de pré-produção, produção e pós-produção, 
incluindo entrevista com as fonoaudiólogas que trabalharam no filme. A segunda parte 
traz a ANÁLISE DE TRECHOS do filme em que os elementos da dimensão visual 
analisados foram: câmera (movimentos, velocidade, planos), fotografia (cenário, cores, 
iluminação), figurino e montagem, e os elementos da dimensão auditiva foram:  voz 
(loudness, velocidade, entoação, prolongamento e pausa), sound effects e trilha musical. 
Resultados: Os atores não trabalharam com o texto (roteiro) e por isso não 
memorizaram ou fizeram marcações de ações ou recursos vocais. Foi um trabalho livre 
com a máxima valorização da atuação do ator, em que os outros elementos se adaptaram 
à interpretação. A voz foi trabalhada pelas fonoaudiólogas com alguns atores para que 
esses pudessem se fazer entender devido a alterações de articulação e projeção. No 
trecho 1 é estabelecida uma relação intrínseca da velocidade, loudness e entoação aos 
movimentos da câmera, ao ritmo da interpretação, à montagem, às cores, à iluminação, 
ao figurino, à música e aos sons. No trecho 2 as vozes acompanham o ritmo da 
interpretação e da montagem, possuem dinâmicas diferenciadas que expressam as 
características de cada uma das personagens. A situação cênica e a voz privilegiaram a 
personagem Zé Pequeno demonstrando sua força, impondo sua subjetividade, 
interferindo por meio das entoações, pausas, loudness e velocidade, em todas as outras 
personagens presentes. No trecho 3, dividido em três partes, foi possível observar que a 
linguagem cinematográfica, a interpretação e as vozes se modificam em cada uma delas. 
Conclusão: O filme analisado foi realizado seguindo uma diferenciação de linguagem 
em cada uma das partes da história e, dessa forma, o roteiro, a cinematografia, as 
músicas, a montagem, a interpretação, assim como a voz, seguiram um estilo específico 
em cada uma delas. A análise possibilitou pensar num trabalho fonoaudiológico com o 
ator para além do texto, que poderia ser realizado para que o ator, ao ativar alguma 
experiência vivida por ele, análoga à experiência que precisa vivenciar em cena, 
encontrasse gestos e manifestações vocais resultantes dessas experiências psíquicas ou 
emocionais. A técnica entraria para lapidar esse estado anterior e fundamental no 
trabalho do ator. O texto (palavras) surgiria de um outro texto, tecido pelas intenções, 
idéias, emoções e sentimentos, ou seja, o texto e a voz nasceriam do subtexto. 
 
Palavras-chave: Fonoaudiologia, voz, cinema, arte.



SUMMARY 
 
 
Introduction: The elements of movie language are creatively combined together and 
from this relationship, new meanings are created. All these elements form the mise en 
scène. Objective: Based on the investigation of the movie production City of God, the 
purpose of the present study was to analyze how voice - loudness, speed, intonation, 
prolongation and pauses - is related with the other elements of movie language - 
interpreting, scenic design, lighting design, costumes, colors, camera speed and 
movement, editing, soundtrack and other sounds effects - in three excerpts of the movie 
and to check the effects of this relationship with the creation of the mise en scène. 
Method: The first part was a Survey of the Context of the film City of God referring to 
the investigation of pre-production, production and post-production, including 
interviews with the speech and voice therapists that worked for the movie. The second 
part shows the Analysis of Excerpts of the movie in which the analyzed elements of the 
visual dimension were: camera (movement, speed, plans), art (scenic design, colors, 
lighting design), costumes and editing, and the elements of auditory dimension were: 
voice (loudness, speed, intonation, prolongation and pauses), sound effects and 
soundtrack. Results: The authors did not work with the script and for this reason they 
did not memorize or mark actions or vocal resources. It was a free work that valued the 
performance of each actor, and the other elements got adapted to the interpretation. 
Speech and voice therapists worked with the voice of some authors so that they could 
make themselves understood in spite of articulation and voice projection problems. In 
Excerpt 1, there is an intrinsic relationship of speed, loudness and intonation and camera 
movement, pace of interpreting, editing, colors, lighting design, costumes, soundtrack 
and sound effects. In Excerpt 2, voices follow the pace of interpretation and editing, and 
have a different dynamic structure that expresses the characteristics of each character. 
The scenic design and the voice favor the character of Ze Pequeno, demonstrating his 
strength and showing his subjectivity, interfering by intonation, pause, loudness and 
speed of all other characters present in the scene. In Excerpt 3, divided into 3 parts, it 
was possible to observe that the movie language, interpretation and voice were modified 
in each of them. Conclusion: The assessment of the movie followed language 
differentiation in each one of the parts of the plot and, thus, the script, the moviemaking, 
songs, editing, interpretation and voice followed a specific style in each of them. The 
analysis led us to wondering that the speech and voice support provided to actors could 
go beyond the text, which would be triggered by similar experiences already lived by the 
actor, producing gestures and vocal manifestations resulting from these psychological or 
emotional experiences, and the technique employed would refine this previous and 
essential state of actors' work. The text (wording) would surface from other texts, 
formed by intentions, ideas, emotions and feelings, that is, text and voice would arise 
from the subtext. 
 
Key words: Speech, language and hearing sciences, voice, motion pictures, art. 
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1. INTRODUÇÃO 
   

 O tema pesquisado é a materialização de três paixões da minha vida: a voz, a arte 

do ator e o cinema.  

 A voz é uma paixão em todos os seus aspectos, dos físicos aos expressivos, do 

seu poder de convocação, de interação e do seu poder artístico, criativo, das impressões 

e reflexões que ela, pura, pode provocar. 

 Por ser uma forma de expressão do sujeito, suas características são reveladoras 

de conteúdos subjetivos, intenções e estados de espírito. Pode-se dizer que o próprio som 

da voz é uma linguagem que comunica consciente e/ou inconscientemente quem é a 

pessoa que fala. A voz para o ator, se pensada desta forma, como linguagem da 

personagem, funde corpo e mente, pois é produto do funcionamento simbólico, 

orgânico, social e energético do Homem (AMARAL, 2004).  

 Ao representar, o ator encontra em seu próprio corpo/alma manifestações 

pertinentes às experiências da personagem, desde emoções até sensações que se 

relacionam diretamente ao corpo, à voz, ao olhar, aos gestos, enfim, a qualquer forma de 

expressão daquela personagem. A voz, especificamente, traz em si aspectos que podem 

ser identificados como: pitch1, loudness, ressonância, articulação, respiração, 

velocidade, entoação, pausas, e é utilizada pelo ator como recurso essencial a ser 

trabalhado, pesquisado e estudado em sua profissão.  

 Segundo PASSOS (2005) no momento de investigação e de descoberta é que o 

preparador vocal, ao trabalhar com o ator, pode contribuir para o desenvolvimento da 

construção da maneira de falar e, assim, comunicar as intenções do texto. Sendo esse 

profissional um fonoaudiólogo, questões relacionadas à saúde da voz serão articuladas 

com a expressão dos sentidos do texto, uma vez que é o profissional apto a intervir na 

                                                 
1 Todos os termos grifados estão definidos no Glossário. 
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construção vocal das personagens de forma que o ator não prejudique seu aparelho 

fonador. 

 OIDA (2001) afirma que “os sons tem suas próprias ressonâncias ou sentidos” (p. 

143) e dessa forma, em sua atuação, o ator precisa incorporar o respeito pelos sons como 

parte de seu trabalho com o texto e até mesmo com o subtexto. Nesta pesquisa, o 

trabalho fonoaudiológico com o ator é pensado também para além do texto; na busca de 

caminhos, junto aos atores, que permitam a sensibilização para as nuances de suas vozes 

e como elas resultam de experiências físicas e psíquicas vivenciadas por eles.  

TOLEDO (2002) afirma que quando o ator recebe o roteiro, estuda e decora, ele 

cria a personagem e o resultado é falso, pois ele quer mostrar quem é aquela pessoa. 

Quando o ator entra naquela situação, ele se apropria da personagem e o texto entra 

como uma conseqüência do processo. Muitas vezes, durante o improviso, o mesmo texto 

do roteiro surge espontaneamente. Portanto, não haveria uma construção vocal para a 

personagem, mas sim uma sensibilização para a libertação, por meio do conhecimento 

das sensações corpóreas, incluindo a voz, e de sua total relação com as diversas 

situações vivenciadas pelo homem.  

Desde o inicio dos meus estudos sobre voz, minha percepção auditiva mudou e, 

conseqüentemente, fiquei mais crítica com relação às vozes do mundo. O cinema é um 

grande laboratório, assim como a música, o teatro, a televisão, o rádio e muitos outros. O 

cinema, no entanto, por conta desse poder de fazer mergulhar em seu universo 

incondicionalmente, fez-me pensar que suas vozes, entre os diversos elementos da 

linguagem fílmica, chamam o espectador para entrar, para seguir esse percurso 

misterioso, que ninguém sabe onde vai dar. As vozes do cinema têm o poder de fazer 

percorrer um caminho em que é ouvida também como a voz de um sonho, pois 

comunica também com o inconsciente. 

 No cinema, a arte do ator sofre diversas modificações com relação ao teatro e a 

televisão. Todo o processo de composição da personagem e de interpretação é específico 

em cada filme realizado. Essa especificidade se dá principalmente por conta do diretor e 
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da equipe que são responsáveis pela pré-produção, produção e pós-produção de um 

filme. 

Na pré-produção os fatores que determinam o trabalho do ator são a proposta do 

filme e o tempo que ele terá para pesquisar, elaborar e se preparar para a interpretação, o 

trabalho de preparação ou não com um diretor de atores, coach, e se trabalhará com ou 

sem roteiro. 

No momento da produção o que determina seu trabalho é, principalmente, a 

relação com o diretor, que pode ser mais flexível ou mais restrita a suas determinações, e 

os elementos que o ator deve interagir nas gravações, como câmera, microfone, set de 

filmagem (que pode acontecer em diferentes espaços), a situação das filmagens, a 

fragmentação da interpretação, o espaço que tem para criar e interpretar, a liberdade ou 

rigidez de movimentação corporal. Todos esses aspectos estão diretamente relacionados 

à proposta do filme. 

Na pós-produção, todo o trabalho do ator será editado pelo montador e diretor e 

passará por cortes, ajustes, modificações e retaliações. Dessa forma, o processo de 

produção de um filme interfere na atuação do ator.  

MORIN (1980), ao definir o trabalho do ator no cinema, comparando-o ao teatro, 

ressalta que é necessário que o ator faça uma interiorização da representação no cinema, 

pois  

“não é na pele do personagem que é preciso entrar, mas sim no seu 
pensamento. No cinema o ator deve pensar e deixar o pensamento trabalhar 
no seu rosto. A objetiva fará o resto... a representação no teatro necessita de 
exagero e a representação no cinema necessita de uma vida interior” 
(MORIN 1980, p. 92).  

  

 Em relação ao cinema, em um primeiro momento ocupei uma postura 

contempladora e, de certa forma, passiva diante de sua magia, deixando-me levar 

simplesmente; e mais tarde tornei-me questionadora dos processos da construção do 
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filme, pois me intriga o efeito de um bom filme, sua capacidade de transformar as 

pessoas, de inseri-las em outra dimensão, como num sonho.  

 O cinema é feito de imagens, que mostradas rapidamente, transmitem a ilusão de 

movimento, que com 24 fotogramas (quadros) por segundo causam essa impressão. Na 

linguagem cinematográfica cada cena possui significado apenas na sua relação com a 

anterior e com a posterior e essa rede de relações constitui-se no filme, ou seja, o sentido 

de uma imagem depende daquelas que a precedem, e a sucessão delas cria uma nova 

realidade. É uma arte e, por meio dela, o homem se expressa ao criticar, relatar, 

questionar, inventar e recortar a realidade a partir de um determinado ponto de vista.  

 Dessa forma, o cinema pode ter como ponto de partida literatura, poesia, 

romance, ficção, documentário, música, pintura, fotografia, dança, entre outros. Visto 

como arte, é mais metafórico e abstrato do que concreto, cheio de símbolos que 

permitem significados diferentes, a partir dos múltiplos olhares e ouvidos dos 

espectadores.  

 Os elementos da linguagem cinematográfica como a câmera – seus movimentos, 

ângulos, planos e velocidade, o cenário, as cores, as luzes, as sombras, a interpretação 

dos atores, o figurino, a maquiagem, a fotografia, os sons, os ruídos, a música, as vozes, 

os gritos, os choros - são criativamente colocados em contato uns com os outros e dessa 

relação surgem novos significados, emoções, idéias, discursos e poesia. Todos esses 

elementos formam a mise en scène, ou seja, a maneira como o diretor estabelece a 

distribuição das formas, objetos, personagens, cores, sombras e sons pode trazer indícios 

da construção de determinada personagem.  

 O cinema pode ser comparado ao sonho, pois não tem regras fixas, pode-se 

brincar com a realidade, mexer com o tempo, fazer coisas absurdas. Os elementos 

fantásticos podem ter forte aparência de serem reais.  Pode-se criar, por exemplo, seres 

inexistentes, porém com uma grande aparência de realidade com os efeitos especiais, ou 

transformar personagens novos em idosos, com os efeitos da maquiagem,  tudo na busca 

da perfeição e realismo. 
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 O poder da identificação no cinema faz com que a entrega do espectador 

aconteça e a sensação de realidade proporcionada nos leva a essa identificação. O sonho 

e o cinema são momentos de liberdade do inconsciente, onde não há regras e pode-se 

passar de uma situação a outra, transitar no tempo e no espaço, sem limites. Ambos nos 

levam a outra dimensão.  

O cinema é visto como arte quando emociona ou toca, quando abre possibilidades, 

quando cria algo inédito para quem o contempla. Seu sentido não está preso nele 

mesmo, mas surge do seu encontro com o homem. Assim é a arte cinematográfica, e a 

voz dentro desse emaranhado de elementos, muitas vezes, passa despercebida, pois em 

determinadas cenas essa é sua função; em outras chama a atenção, fisga os ouvidos, 

convoca os espectadores, podendo surtir os mais variados efeitos ou afetos: susto, 

mistério, calma, sutileza, amor, ódio, ambigüidade, verdade. A voz, portanto, compõe 

essa rede de significações.  

 As ampliações das vozes pelo microfone, das imagens pela câmera e a causada 

pela própria atenção e concentração do espectador que se encontra em uma sala escura, 

sem nenhum outro elemento que disperse sua atenção, potencializam a entrega do 

espectador, além de promoverem um ambiente análogo ao sonho, pois primeiro fecha-se 

os olhos, vê-se a escuridão para poder sonhar. 

 No cinema, a voz é um elemento que funde a personagem, demonstra suas 

sutilezas, características e intenções, solidifica o trabalho do ator e, se utilizada com 

propriedade, traz veracidade para a interpretação. A voz pode ser usada como um 

recurso expressivo a mais, de maneira que humanize a interpretação, considerando que 

as  nuances da voz são reveladoras no cinema, pois a ação vocal é ampliada, e a 

articulação,  respiração,  ressonância, pitch, loudness, velocidade, entoação e pausas 

também. Assim, torna-se relevante uma atenção especial para o trabalho vocal dos atores 

de cinema.  

 Foi um longo percurso para conseguir definir qual seria o método da pesquisa. A 

temática estava certa: voz no cinema, atravessada pela questão da dramaturgia. 
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Inicialmente foram realizadas entrevistas com profissionais relacionados ao cinema, 

como atores, diretores e fonoaudiólogos, com a tentativa de descobrir como a voz no 

cinema é trabalhada por esses profissionais. 

Com esse material, foram feitas descobertas interessantes e foi possível num 

primeiro momento a categorização dos relatos em temáticas, como: a construção da 

personagem, interpretação e fragmentação da interpretação no cinema; relação com o 

diretor; expressão vocal no cinema; técnicas vocais específicas; trabalho 

fonoaudiológico (técnicas utilizadas) e demanda fonoaudiológica. Foi possível entender 

que a voz nesse contexto sofre diversas modificações (AMARAL, 2005). 

Após a qualificação, foi decidido que o aprofundamento do estudo da voz em um 

único filme poderia abarcar questões mais complexas e, de certa forma, concretizar a 

escuta fonoaudiológica nesse campo, considerando-se que o trabalho fonoaudiológico no 

cinema é recente e há poucos estudos na área que contemplam a voz nesse universo. 

O tema desta pesquisa começou a tomar contornos mais visíveis ao dar aulas de 

expressão vocal em uma escola de formação de atores, cujo objetivo era de introduzir o 

estudo sobre a expressão vocal na linguagem cinematográfica. Nessas aulas foram 

abordadas questões sobre a especificidade do cinema visto como meio de comunicação e 

como arte, sua influência no trabalho de construção da personagem e interpretação para 

o ator, e as particularidades do uso da voz, pois como foi visto, a voz nesse contexto se 

relaciona e interage com elementos diferentes do teatro e mesmo da televisão. 

Como técnica de aprendizagem optei pela utilização de vários trechos de filmes 

cujo trabalho vocal do ator era significativo, onde a voz chamava a atenção, criava um 

clima emocional para as cenas, estava harmonizada aos demais elementos ou sobressaía-

se quando utilizada em contraponto, criando ambigüidades.  Indaguei-me para descobrir 

como a voz fisga os ouvidos, como pode envolver o espectador, e questionei-me de 

como aconteceria tal fenômeno, como isso se materializava em alguns trechos e em 

outros não. Junto aos alunos percebi que a voz constrói a linguagem cinematográfica a 

partir do modo como se relaciona com os demais elementos, muitas vezes destacando-se 
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dentro de uma cena,  ao provocar forte envolvimento emocional dos espectadores, por 

exemplo. 

 Um dos exemplos exibidos em aula foi o filme Ray, de Taylor Hackford. Na cena 

selecionada há o contraste das freqüências da voz feminina e da voz masculina, a 

sutileza de ambas em harmonia com o cenário, suas cores, o jogo entre as vozes e o som 

do beija-flor na janela, presente na cena, teciam uma rede de significações poéticas, 

onde as vozes, na sua dialética com as cores, o cenário, o figurino, os outros sons 

presentes na cena e a montagem, chamavam a atenção por estarem integradas de forma 

que a cena pudesse ser comovente e cheia de emoções, convocando o espectador para 

entrar naquele clima, por criar um instante poético. As freqüências graves seguidas de 

agudas, a variação de entoação, a trilha musical, o efeito sonoro do som do beija flor 

batendo suas asas entre uma voz e outra em um diálogo suave, enquanto a câmera, 

movimentando-se de maneira também suave, mostrava ora as mãos do casal, ora o beija-

flor na janela, potencializavam a situação romântica da cena.  

 A partir de então foi possível perceber que uma descrição mais detalhada da voz,   

relacionando-a com os demais elementos da linguagem fílmica, poderia auxiliar a 

compreender melhor a complexidade da voz no cinema, mostrando de forma mais 

concreta aos alunos como isso pode acontecer e a importância do desenvolvimento da 

sensibilidade auditiva, utilizando as vozes do cinema, para poderem refletir e trabalhar 

suas próprias vozes.  

 Nesta dissertação a voz será tomada como um elemento que contribui 

essencialmente para o clima emocional de cada cena em que esteja presente ou até 

mesmo ausente (o silêncio) em um filme. A voz trabalhada pelo ator, intuitiva ou 

tecnicamente, somada ao trabalho do diretor e, na fase de pós-produção, ao trabalho do 

montador é uma matéria pronta para ser esculpida na busca de signos, sentidos e 

emoções. 

 Para este trabalho o filme escolhido para análise está inserido dentro do 

movimento do cinema nacional denominado de Retomada. No entanto, esse aspecto não 
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será aprofundado, pois o ponto relevante desta escolha foi a maneira com que o diretor 

trabalhou com a produção do filme.  

 Cidade de Deus, além de ser um filme consagrado, vencedor de diversos prêmios 

nacionais e internacionais, elaborado a partir de um processo diferente de produção 

desde a escalação do casting até a preparação dos atores, foi o primeiro filme nacional 

que contou com o trabalho fonoaudiológico na preparação dos atores. Além disso, 

marcou a história no cinema nacional e, de certa forma, o início da inserção da 

assessoria fonoaudiológica em um campo que se solidifica no Brasil.      

 A maioria dos atores nunca havia atuado antes da realização desse filme. São 

jovens de comunidades carentes do Rio de Janeiro, que passaram por um processo de 

preparação com duração de um ano até o início das filmagens. Foram trabalhados de 

uma forma também diferente da tradicional, pois não utilizaram o roteiro para a  

memorização dos textos ou ações.   

 Com o presente estudo, pretendo contribuir para ampliar o universo da 

Fonoaudiologia e do Cinema, de forma que os profissionais que atuam nesses campos 

possam sensibilizar-se com as questões relativas a voz no cinema, buscando aprofundar 

a reflexão teórica sobre a voz na sua inter-relação com a imagem em movimento. 

 

1.1. Objetivo 
  

Ao partir da investigação sobre o processo de produção do filme Cidade de Deus, 

o objetivo deste trabalho é analisar como a voz - loudness, entoação, velocidade, 

prolongamento e pausa - se relaciona com os demais elementos da linguagem 

cinematográfica - interpretação, cenário, iluminação, figurino, cores, velocidade e 

movimentos da câmera, montagem, trilha musical e outros sons - em três trechos do 

filme e verificar os efeitos dessa relação na mise en scène. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

  

 A literatura, que subsidia a temática pesquisada nesta dissertação, foi dividida em 

duas partes – Considerações gerais sobre o cinema e Considerações gerais sobre a voz 

nas artes – que serão topicalizadas, sem respeitar a cronologia na apresentação das 

diferentes fontes. 

 

 

2.1. Considerações gerais sobre o cinema 

 

  

 Partindo da premissa de que o trabalho fonoaudiológico relacionado ao cinema é 

relativamente recente e que há poucas pesquisas na área que abrangem a temática voz no 

cinema, o objetivo desta parte é situar o leitor neste panorama complexo, abordando 

algumas questões relacionadas ao cinema, seu percurso como entretenimento e como 

arte, os movimentos do cinema nacional, as técnicas de produção cinematográfica e, 

para finalizar, a especificidade do trabalho do ator neste universo. 

 

 

2.1.1. O cinema 

 

 Este subcapítulo traz alguns aspectos da história do cinema, sua invenção e seu 

percurso como entretenimento e como arte. 

 Ao discorrer sobre a invenção do cinema, BERGALA (1994), afirma que a 

fotografia, nascida sob sua forma funcional por volta de 1840, tem meio século de 

avanço em relação ao nascimento do cinema. “Os irmãos Lumiére, muito curiosos, e 

filhos de um fabricante de placas fotográficas, iniciaram sua pesquisa inventando um 
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novo tipo de placas para melhorar o desempenho da indústria paterna” (p.14) Após a 

conquista da fotografia, restavam a captação do movimento e a sua projeção para que 

muitos espectadores pudessem assistir. Pode-se dizer que a partir daí surge o cinema. 

Para o autor “o mundo do cinema é como um país a mais no mapa do mundo. Um país à 

parte. Uma tribo de nômades” (p.20). 

 A primeira exibição pública de cinema aconteceu em Paris, em 1895, e nessa 

época era tido apenas como uma diversão momentânea e passageira, acreditando-se que 

as pessoas logo se cansariam. Lumiére, um dos inventores do cinema, acreditava que sua 

utilidade se restringia à reprodução do movimento, útil às pesquisas científicas 

(BERNADET, 1980). No entanto, mais tarde, o cinema se transformou em diversão, 

entretenimento e arte.  

 Até aproximadamente 1915 os filmes eram bem mais curtos e no fim do século 

XIX não tinham uma forma narrativa, eram documentários, como vistas naturais, 

coletânea de imagens, onde a câmera ficava fixa até o final da cena, e “o filme era uma 

sucessão de quadros, entrecortados por letreiros que apresentavam diálogos e davam 

outras informações que a linguagem rudimentar não conseguia fornecer” (BERNADET 

1980, p.32) 

 Para BERNADET (1980) a linguagem cinematográfica clássica se constituiu a 

partir de 1915, para tornar o cinema apto a contar histórias. A linguagem de ficção 

predominou, porém outras opções poderiam ter sido feitas, como a linguagem científica 

ou ensaística, por exemplo. Os passos fundamentais para a criação dessa linguagem 

foram a criação de estruturas narrativas e a relação com o espaço. Um salto qualitativo 

foi dado quando o cinema deixa de relatar cenas que se sucedem no tempo e consegue 

relatar cenas que acontecem ao mesmo tempo, transformando-se num instrumento 

narrativo. 

 Outro fator para a evolução  da linguagem foi o deslocamento da câmera que 

deixa de permanecer imóvel e passa a explorar o espaço, movimentando-se. Segundo o 

autor, 
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“no teatro, as coordenadas espaciais do palco permanecem fixas, no cinema, 
a tela permanece fixa, mas as coordenadas do espaço que vemos na imagem 
mudam constantemente, não só de uma imagem para outra, como dentro de 
uma mesma imagem, graças aos deslocamentos da câmera” (BERNADET 
1980, p.35).  
 

 A câmera pode recortar o espaço e modificar as imagens  e esses são elementos 

lingüísticos característicos do cinema.   

Ainda o mesmo autor, aponta que a burguesia, no seu auge, fim do século XIX e 

inicio do século XX, desenvolve muitas máquinas e técnicas que facilitam o seu 

processo de dominação, a acumulação de capital e a criação de um universo cultural à 

sua imagem, que expressará o seu triunfo e que ela irá impor às sociedades num 

processo de dominação cultural, ideológico e estético. Nessa época surge a implantação 

da luz elétrica, o telefone, o avião e o cinema pode ser considerado como uma das 

maiores invenções desse universo cultural.  

 As  mudanças ideológicas, a hegemonia política da burguesia, e a Revolução 

Industrial  trouxeram para o mundo ofertas tecnológicas, novos padrões de 

conhecimento e valor, novas situações de trabalho coletivo e a organização de uma 

indústria de informação e divertimento. O cinema surgiu a partir desse panorama 

histórico (RAMOS, 1987). 

 Além disso, a característica técnica de poder tirar cópias, podendo ser 

apresentado em diferentes lugares ao mesmo tempo,  para um público ilimitado e 

variado fez com que o cinema se transformasse em arte dominante,  o que amplia as 

possibilidades de divulgação e dominação ideológica e tem profundas repercussões 

sobre o mercado. Por esse motivo, o cinema passou a ser definido também como uma 

mercadoria e a indústria e o comércio cinematográfico foram gradativamente se 

estruturando em três níveis: o produtor; o distribuidor - que serve de intermediário - e o 

exibidor, sendo que o que circula nesses meios não é uma mercadoria concreta, mas 

direitos sobre o produto. 
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 Para BERNADET (1980) o cinema, considerado como mercadoria, necessitou de 

um sistema de trabalho, com funções divididas, onde o trabalho foi sendo atomizado, 

conforme o sistema capitalista. Essa fragmentação do trabalho leva muitas vezes à 

fragmentação da percepção do espectador, que atribui diferentes valores aos elementos 

do cinema, como fotografia, roteiro e outros. 

 Segundo o autor, a constituição do cinema como mercadoria teve, e tem ainda 

hoje, forte influência sobre a dramaturgia cinematográfica. Um exemplo significativo é a 

produção do estrelato ou o star system,  que significa a criação das estrelas de cinema. 

Como era necessário que as formas dramáticas mantivessem as operações comerciais, 

necessárias para que o filme percorresse seu trajeto do produtor até as telas e gerasse 

capital, esse foi o mecanismo encontrado, dando ao filme seu valor de troca. A 

personagem torna-se dessa forma individual e impede que se desenvolvam outras formas 

de dramaturgia. Em contraponto ao conceito de personagem individual está o conceito 

de personagem coletiva onde a ação global que o filme desenvolve resulta de ações de 

múltiplas personagens, dos quais nenhuma domina totalmente. O star system é uma 

estratégia de conquista do público, por meio da idealização e identificação que este faz 

com os atores. 

 Outro fator importante que garante o filme como mercadoria é a sua classificação 

em gêneros, o que o promove a partir de onde está inserido como, por exemplo, 

romance, policial, suspense, terror, entre outros. Existe a necessidade da repetição, que é 

a fórmula que faz sucesso, e a necessidade da inovação para que o cinema, tomado como 

uma mercadoria, ofereça lucros. 

 Atualmente, ALMEIDA (1994) afirma que todos estamos inseridos na linguagem 

oral, escrita e também, em muitos momentos, formamos nossa inteligibilidade sobre o 

mundo também a partir das imagens e sons das produções do cinema e da televisão. 

Segundo o autor, 

 
“as imagens e os movimentos sonorizados do cinema e da televisão têm um 
grau forte de realidade e essa proximidade real das imagens tem uma 
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configuração muito próxima da oralidade, o que explica, em parte, o fato de 
que as imagens são, às vezes, mais fortes do que o texto” (ALMEIDA 1994, 
p.10).  

 

 Há pessoas que possuem uma história de escrita e de leitura como fonte de 

informação e pessoas que se utilizam, em maior grau, da oralidade, pois têm uma 

história de oralidade como forma de conhecimento do mundo. Esse é um fator 

importante para o domínio do cinema e televisão como fontes de informação e 

entretenimento. Dessa forma, o autor faz uma aproximação do cinema à linguagem oral 

e relaciona esse fato a dominação de tal meio de comunicação. 

 

“O cinema e a TV têm sua origem na fala, na oralidade, na corporalidade da 
voz e do corpo, da natureza, da imagem do mundo. A imagem/som projetada, 
por mais fantasiosa que seja, é sempre real; esta sendo vista/ ouvida como no 
mundo real. A sua relação com a imaginação é direta e global, quase sem 
mediações, semelhante à situação da fala (oral). É muito diferente da 
imaginação reflexiva, mediada pela palavra escrita e pela sintaxe de um texto 
literário. É essa homologia com a fala (oral) e com a realidade visível/audível 
que dá  ao cinema e a TV sua força e domínio sobre as populações orais 
atuais. São os instrumentos e o meio dominante da educação cultural 
massiva” (ALMEIDA 1994, p.26). 
 

 Segundo o autor, não há retorno no tempo da oralidade e o mesmo acontece 

quando se assiste a um filme, pois o espectador está numa situação muito próxima a da 

oralidade. A sucessão temporal  se faz e não se pode voltar, e os significados vão se 

construindo  a partir das vozes e  de todos os sons e imagens que se sucedem. 

 As imagens e sons do cinema têm uma linguagem própria. O cinema, ao contar 

uma história, mostra ao mesmo tempo como foi construída essa historia em imagens e 

que sentido tem. O significado de um filme é dado pelo processo de filmagem, de 

concepção, da tecnologia, da possibilidade e limites das técnicas em dado momento da 

história.  

 BETTON (1987) descreve os elementos da linguagem fílmica como tempo 

(câmera, movimento, contração e dilatação do tempo - presente, passado e futuro), 
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espaço (primeiro plano, ângulos, movimentos de câmera),  palavra e  som (diálogos e 

música), cenário (realista ou neo-realista, impressionista, expressionista), iluminação, 

guarda roupa, cor, tela larga, profundidade de campo, representação (estilizada, estática, 

dinâmica, frenética, excêntrica, entre outros).  

 O mesmo autor considera que o conhecimento que se tem dos objetos exteriores 

parece intimamente ligado às modificações de nossa consciência e assim, a interpretação 

de um filme é subjetiva e o seu significado depende, de certa maneira, da visão de cada 

espectador.  

 Em relação ao realismo no cinema, para o autor, este se manifesta de diversas 

formas, 

“desde o início do cinema, buscou-se uma reprodução cada vez mais fiel e 
completa da realidade...A imagem fílmica suscita certamente um sentimento 
de realidade no espectador, pois é dotada de todas as aparências da realidade. 
Mas o que aparece na tela  não é a realidade suprema, resultado de inúmeros 
fatores ao mesmo tempo objetivos e subjetivos, imbricação de ações e 
interações de ordem ao mesmo tempo física (integração e parâmetros 
sensoriais e, principalmente, do continuum espaço-tempo) e psíquica (com 
todos os sentimentos e reflexões pessoais); o que aparece é um simples 
aspecto (relativo e transitório) da realidade, de uma realidade estética que 
resulta da visão eminentemente subjetiva  e pessoal do realizador” (BETTON 
1987, p.9). 
 

 Para BERNADET (1980) o cinema clássico, como foi visto, se caracteriza por 

esconder o seu caráter de linguagem e apresentar-se como se fosse a realidade. 

Atualmente muitos filmes possuem uma outra linguagem que não disfarça que são 

filmes. No cinema novo, por exemplo, ora a  linguagem clássica é desmontada, ora são 

feitas paródias saudosistas, como se vários cinemas falassem num mesmo filme, uma 

espécie de arte que se comenta, baseada em uma problemática que atinge todas as artes, 

como a  pintura, a literatura, a música, a fotografia, entre outras. 

 AUMONT (1995)  afirma que é difícil tentar esclarecer uma linguagem, uma 

teoria ou uma estética para o cinema, pois ele é susceptível a abordagens distintas, por 
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isso existem diferentes formas de linguagem, estéticas e teorias que correspondem a 

cada uma dessas abordagens. 

 Dessa forma, neste trabalho, o universo da linguagem cinematográfica não será 

aprofundado devido à complexidade do tema e a área de pesquisa em que está inserido. 

 

 

2.1.2. Cinema nacional 

  

 O cinema nacional divide-se em várias fases ou ciclos que, assim como a maioria 

das produções, diferencia-se pela linguagem e pelos diversos períodos históricos do país. 

MOURA (1987) traz um levantamento dessas fases relacionando-as ao contexto de cada 

momento. Segundo o autor,  de 1896 até 1912, aconteceu o primeiro movimento do 

cinema nacional, conhecido como a BELA ÉPOCA.  

 Esse período se caracteriza por mudanças ideológicas, hegemonia política da 

burguesia, revolução industrial trazendo ofertas tecnológicas, novos padrões de 

conhecimento e valores, novas situações de trabalho coletivo e a organização de uma 

indústria de informação e divertimento.  

 O mesmo autor informa que em 8 de Julho de 1896 aconteceu no Rio de Janeiro 

a primeira projeção cinematográfica no Brasil e, nessa fase experimental do cinema 

industrial, o cinema geralmente está associado à mágica e a ilusão 

 Foram realizadas algumas tentativas de cinema sonoro, através de fonógrafos 

sincronizados com o cinematógrafo. São mostrados no Rio de Janeiro e em  São Paulo, 

porém não tem qualidade satisfatória devido aos problemas com os registros sonoros.  

 Depois de instalados alguns cinemas nessas regiões, alguns exibidores passaram 

também a produzir filmes, fato que se aplica para outros Estados. A regularização da 
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distribuição de energia elétrica para o Rio de Janeiro em 1907 permite mais fixidez e 

regularidade às projeções, e são instalados mais de vinte cinemas no centro da cidade. 

 O movimento cinematográfico ganha intensidade em 1911, quando é fundada 

formalmente a Companhia Cinematográfica Brasileira, com a associação de industriais e 

banqueiros ligados ao capital estrangeiro, responsáveis pela  organização de todo o 

sistema. Porém, quando o cinema norte americano, aos poucos, assume a hegemonia, 

começam a cessar as produções nacionais, causando desemprego das pessoas 

envolvidas. Nesse momento os empresários antes envolvidos passam apenas a distribuir 

e exibir os filmes. 

 Sem a característica de arte ou de produto cultural específico,  até 1920 o cinema 

é uma atração em meio a shows de variedades, como espetáculo gratuito em bares e 

cabarés ou sob patrocínios em praças públicas ou ainda em novas salas acompanhados 

por piano ou  algum conjunto musical. 

 BUTCHER (2005)  refere-se a esse período como ÉPOCA DE OURO que se 

caracteriza, especialmente, por grande sucesso de público com filmes “criminais e 

cantantes”, fase que foi interrompida pelo estabelecimento definitivo das companhias de 

distribuição estrangeiras e a forte concorrência com os filmes americanos. 

 De acordo com MOURA (1987), os anos de 1913 e 1914 caracterizam-se pela 

quase total paralisação das produções cinematográficas nacionais devido à hegemonia de 

filmes estrangeiros, principalmente americanos e europeus. Alguns filmes regionais, 

dramalhões, comédias, adaptações de sucessos teatrais e estilos pornográficos foram 

produzidos, porém em baixa escala. Até 1922, houve a produção de 60 filmes, e nessa 

época, segundo o autor “a produção nacional continua num grande impasse, separada do 

público, sujeita ao desinteresse ou a benevolência eventual dos empresários 

comprometidos com o filme norte americano” (p.55). 
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A situação do cinema brasileiro começa a ser modificada pela crescente influência 

de uma série de publicações jornalísticas sobre a cultura, que abordam sistematicamente 

a reforma do cinema nacional. 

 LOBATO (1987)  complementa ao afirmar que no mesmo período,  de 1912  até 

1930,  os ciclos regionais de Minas Gerais, norte e nordeste registram uma produção de 

cinema decorrente do esforço individual  ou do encontro de algumas pessoas. Os mais 

significativos foram em Barbacena, Ouro Fino, Pouso Alegre, Guaranésia, Belo 

Horizonte, Amazônia, Recife e Cataguases. 

 Com o colapso da produção em 1910, especificamente em São Paulo, não são 

rodados filmes de enredo por dois anos. No entanto, há uma crescente produção de 

documentários chamados de “naturais”, envolvidos geralmente à propaganda política ou 

comercial; para o autor,  “o cinema paulistano do período mudo é obra de um 

contingente de artistas  e aventureiros, em grande parte, provenientes dos grupos de 

teatro amador ligados a associações de imigrantes e sociedades mutuarias de operários” 

(p.100), explorando temas relacionados a eventos  históricos  ou adaptações da literatura 

brasileira. 

 No inicio da década de 1920, a expectativa que se tinha sobre o cinema 

transforma-se. Após a guerra, impulsionado pelo cinema norte americano, o sistema 

exibidor de filmes se dinamiza  e, segundo o mesmo autor,  “já se sugere um primeiro 

domínio da narrativa cinematográfica, fortemente no esquema emprestado da 

reportagem jornalística, que permite que a ilusão de realidade das imagens animadas se 

confirme na impostação dramática” (p.33). Nesse período sucedem-se muitos filmes do 

gênero policial,  vistos pela população para a qual o desequilíbrio social e a 

criminalidade passam a ser parte da rotina. O cinema era visto pela burguesia letrada 

como divertimento das crianças ou dos “culturalmente pouco exigentes”. 

 Um pouco mais tarde, surgiram os filmes cantantes, musicais com a magia visual 

do cinema, onde os cantores, músicos  e atores ficavam atrás da tela.  Aparecem também 

as primeiras comédias de costumes cariocas e outros gêneros foram ensaiados naquela 
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época, como melodramas, dramas históricos, temas carnavalescos, dramas religiosos. Os 

atores desses primeiros filmes ficcionais eram recrutados no teatro e, de acordo com o 

autor, 

“de início o cinema pouco alteraria  o comportamento dramático do elenco, já 
que a rotina era o plano fixo e aberto, abarcando quase toda a cena, mas logo 
a especificidade da nova tecnologia  começa a sugerir idéias e recursos  que 
influem na grande escola de atores” (LOBATO 1987, p.44). 

 

 A chegada da sonorização sincronizada no Brasil ocorreu em 1929, em meio a 

uma crise, e com ela toda a geração que produzia filmes desde a década de 1910 encerra 

sua carreira. A geração seguinte se modifica totalmente, partindo da estaca zero para 

uma nova produção de cinema falado. 

 De 1930 a 1955 o cinema toma um novo rumo, sendo denominado como 

CHANCHADA, com maior destaque para as produções cariocas. A década de 1930 marca o 

início da intervenção do Estado na atividade cinematográfica e, nessa época, são 

fundadas algumas empresas de produção cinematográfica. No entanto, algum tempo 

depois,  as empresas começam a enfrentar  dificuldades de distribuição e exibição das 

películas produzidas  sem alcançarem o retorno financeiro necessário para novas 

produções. Uma das soluções encontradas foi a união do cinema com a música 

brasileira, fazendo-se filmes carnavalescos e comédias musicais. 

 Em São Paulo, as maiores produções eram de documentários  de curta-metragem 

e de jornais cinematográficos e a maioria dos filmes exibidos eram estrangeiros, 

principalmente norte-americanos. Entre 1940 e 1950 são criadas algumas companhias 

cinematográficas devido à efervescência cultural, motivada pelo pós-guerra e pela 

influência internacional de criatividade e renascimento. A produção industrial paulista 

tinha como base, em termos estéticos, a ilusão do universalismo e a aparência do filme 

estrangeiro, tornando-se um cinema sem personalidade. Em 1950 surge o cinema 

independente que deveria se constituir em um meio de expressão, a serviço de uma 

cultura autenticamente brasileira e seria utilizado como forma de questionamento da 

realidade. Entre períodos de produção mais acentuada e crises o cinema tomou aos 
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poucos uma nova forma e, por meio de congressos e debates,  foi decidido que o cinema 

nacional precisava de um novo rumo. 

 Em 1950 começa a surgir o vislumbramento da possibilidade de se fazer um 

cinema com forte expressão cultural. A empresa cinematográfica Vera Cruz abriu 

caminho para a qualidade técnica e diversidade temática, indicando novos rumos para o 

cinema brasileiro. É o momento dos filmes políticos, que deixam de ser musicais, com 

uma ampliação do olhar para o cotidiano e para os tipos populares. 

 RAMOS (1987) afirma que, de 1955 à 1970, o cinema passa para uma nova fase 

em que um dos movimentos foi o CINEMA NOVO e a década de 1960 foi um momento 

privilegiado em relação ao movimento artístico e cultural cinematográfico.  

 
“A implantação dos grandes estúdios surge no bojo de uma ideologia 
nacional-desenvolvimentista de crença e euforia nas possibilidades de 
desenvolvimento da indústria brasileira em setores antes não explorados. 
Entre esses setores aparece o cinema. O componente nacionalista do 
discurso, que exalta o grande salto dado pela atividade industrial brasileira no 
pós-guerra, traz a tona diversos elementos que seriam mais tarde trabalhados 
pelo grupo que fez o novo cinema no início da década de 1960” (RAMOS 
1987, p.301). 

 

A partir de 1960, segundo o autor, “o Brasil mudava  e a televisão estende-se em 

todas as direções, transformando-se rapidamente no meio de comunicação mais eficaz e 

poderoso do país. As filas começam a diminuir em frente aos cinemas” (p.178). 

Entre 1960 e 1970  surge o cinema americano underground. No Brasil esse foi o 

nome dado aos cineastas que se opunham ao Cinema Novo, por serem filmes militantes, 

produzidos por partidos ou movimentos políticos. 

Nesse momento as idéias do cinema soviético encontraram terrenos receptivos no 

país. As produções eram de baixo custo e procuravam uma estética e temática expressiva 

da situação de subdesenvolvimento do país, voltadas para as questões sociais, 

caracterizadas por um cinema crítico. 
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 BERNADET (1980) aponta que, em 1960, entre todos  os cinemas novos, 

espalhados pelo mundo, o Brasil se destacou, nacional e internacionalmente. O Cinema 

Novo criou uma situação cultural nova: apesar da repercussão de poucos filmes o 

cinema brasileiro era totalmente desconsiderado pelas elites culturais; só o público 

popular assistia  as produções, geralmente conhecidas como Chanchada. “Com o 

Cinema Novo, as elites – ou parte delas – passam a encontrar no cinema uma força 

cultural que exprime suas inquietações políticas, estéticas, antropológicas” (p.100). O 

Cinema Novo permitiu também um diálogo cultural com outros paises. Segundo o autor, 

esse cinema afirma-se em oposição ao cinema indústria e ao filme de produtor.  “O autor 

faz o filme, não faz obra por encomenda, sua obra corresponde à sua vontade de 

expressão e comunicação” (p.104). 

 Até 1964, com o golpe do estado, o Cinema Novo estava centrado em expor uma 

temática rural em busca de uma conscientização da questão social. Após o golpe a 

questão rural se retrai, focalizando mais a classe média. O cinema passa a ser visto como 

um meio de reflexão política, estética, ética, religiosa, sociológica, e não apenas como 

divertimento. 

 Segundo RAMOS (1987), o CINEMA MARGINAL foi um movimento que 

estabeleceu diálogo com o cinema novo, porém buscando um rompimento com a 

linguagem européia e elitista deste, produzindo filmes marcados por um relacionamento 

com a forma de narrativa clássica, diferente do Cinema Novo, que havia rompido 

completamente com essa linguagem. 

  
“É importante notar que em todos esses filmes do cinema marginal, apesar da 
experiência ao nível de fragmentação da linguagem, permanece sempre ao 
fundo um universo ficcional densamente fantasista. Com toques de história 
em quadrinhos, aventuras de bandido e mocinho, geralmente com 
personagens cômicos formados pela junção de traços díspares de ficções 
vomitadas pela indústria cultural – a fantasia, em meio a berros e voz, corre 
solta, na narrativa marginal” (RAMOS 1987, p.391). 

  

 No final da década de 1960, com a ditadura militar e a repressão, e sob a vigência 

do AI-5 e da violência do governo, mais uma vez, transforma-se a produção 
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cinematográfica nacional devido à censura brutal e a dominação militar. Um pouco mais 

tarde, no momento em que os primeiros sinais da estruturação de produção e mercado 

começam a surgir, decorrente do processo de modernização do país, surge uma nova 

vertente no campo cinematográfico. Um cinema caracterizado pelo gênero da comédia e 

do erotismo começa a ocupar espaço, conhecido como PORNOCHANCHADA, 

influenciado por produções italianas, com a retomada dos títulos chamativos e do 

erotismo presentes em filmes paulistas no final da década de 1960.  

  Com a presença estatal no cinema (Embrafilme), em 1970 é concretizada uma 

caminhada conjunta de solidificação de produção e de mercado com condições 

ideológicas por parte do Estado. Nesse período as produções são marcadas pela 

influência da literatura, pelas questões políticas e, principalmente, pelo estilo 

pornográfico. No início da década de 1980 o modelo centralizador da Embrafilme 

começou a dar sinais de desgaste quando muitos cinemas fecharam, devido a forte 

concorrência da televisão, até que foi extinta pelo presidente Fernando Collor de Mello e 

entrou em profunda crise. 

 RETOMADA foi o nome dado a uma nova fase do cinema nacional a partir de 

meados de 1990 e, de acordo com BUTCHER (2005), “designa o processo de 

recuperação da produção cinematográfica no Brasil, depois de uma de suas mais graves 

crises, no começo dos anos 90” (p. 14). O termo significa a retomada de algo que foi 

interrompido, indicando assim um processo e não um renascimento do ponto zero. 

 Após o impeachment do Presidente, duas leis foram aprovadas pelo congresso 

nacional, em 1991 e 1993: a Lei de Incentivo à Cultura, que permite a empresas 

públicas, privadas e pessoas físicas a dedução do imposto de renda de parte dos recursos 

investidos na produção de obras culturais; e a Lei do Audiovisual, que segue o mesmo 

princípio, deduzindo imposto de renda e incentivando a produção nacional  (BUTCHER 

2005). 

 Nesse período foram produzidos alguns filmes que, gradativamente, começam a 

se constituir num novo panorama de filmes nacionais, como, Carlota Joaquina, Terra 
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Estrangeira, entre outros. Filmes caracterizados por uma temática relacionada ao ser 

brasileiro e ser estrangeiro. 

 BUTCHER (2005) afirma que em 1998, com a estréia de Central do Brasil, o 

processo de retomada entrou em uma nova fase e em 2002 alguns filmes como Cidade 

de Deus,  O invasor, Madame Satã e Ônibus 174, por exemplo, contribuíram para gerar 

uma nova mudança nos paradigmas do cinema nacional. Filmes que abraçam uma 

temática antes considerada tabu, relacionada à violência, relações sociais, tráfico de 

drogas e criminalidade e se aprofundam em uma reflexão e crítica da situação social, 

econômica, política e cultural atual. 

Para o autor, na Retomada a diversidade dos temas é o que pode, de certa forma, 

descrever o período.  

 

 

 

2.1.3. Técnicas de produção cinematográfica 

  

 

 Para AUMONT (1995) o filme, de forma geral, é uma representação visual e 

sonora da realidade, que não precisa ser necessariamente natural. Ele é constituído por 

um enorme número de imagens fixas que são dispostas em seqüência em uma película. 

Atualmente, a velocidade padrão é de 24 imagens/segundo enquanto no cinema mudo 

era de 16 a 18.  Elas passam seguindo um ritmo e velocidade em um projetor, que 

aumenta o tamanho da imagem e atribui a impressão de movimento a ela. A imagem 

vista é plana, bidimensional e delimitada por um quadro. Apesar de suas limitações essa 

imagem provoca uma impressão de realidade devido a ilusão de movimento e de 

profundidade. 

 A ilusão de profundidade acontece devido a reprodução do movimento, que 

ajuda muito a impressão de profundidade; a perspectiva, que é “a arte de representar os 
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objetos em uma superfície plana de modo a que essa representação seja semelhante a 

percepção visual que se pode ter desses mesmos objetos” (p. 30);  e a nitidez da imagem, 

que também tem papel importante na ilusão de profundidade 

 Com relação às técnicas de produção cinematográfica, atualmente, o processo de 

elaboração de um filme divide-se basicamente em três partes: a pré-produção, a 

produção e a pós-produção. Pode-se dizer que o filme nasce e renasce três vezes: no 

roteiro, na filmagem e na montagem, pois esses são os três pontos primordiais de um 

filme. 

 Na fase da pré-produção, na maioria das vezes, são realizados: o roteiro, que é a 

história escrita daquilo que posteriormente será um filme; a escolha do casting, que é a 

escolha do elenco, os atores e atrizes ideais para os papéis; a decupagem; a procura de 

todas as locações necessárias e, em alguns casos, o story board, que é o desenho em 

quadrinhos com todos os elementos presentes em determinada cena. 

 Sobre o roteiro  BERGALA (1994) afirma  

 

“a bíblia de todas as filmagens é o roteiro. Está presente por toda parte, nesse 
ou naquele momento, nas mãos de todos. O autor do script não o larga um só 
instante: é seu principal instrumento de trabalho. O engenheiro de som age da 
mesma forma: trata-se de sua partitura. Representa um traço de união 
tranqüilizador, ou o pesadelo do texto que deve ser decorado, dependendo 
dos atores. Para eles o roteiro faz com que possam se concentrar por um 
momento, a margem de toda a agitação da filmagem. A sós, ou com seu 
ensaiador ou parceiro. Diante do script, todos os atores do mundo voltam a 
ser alunos da escola que já foram na infância” (BERGALA 1994,  p.54). 

 

 No entanto, alguns diretores optam por não trabalhar com os atores baseados no 

estudo e memorização do roteiro, por acreditarem em uma outra forma de interpretação, 

onde o texto não é primordial para a atuação.  

 Geralmente na fase de produção do filme há uma grande importância do trabalho 

do produtor executivo que será o responsável pela procura dos objetos; figurino; 
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maquiagem; câmera; lentes específicas; iluminação; o continuista (responsável pela 

continuação exata de uma cena a outra), cenário; refeição e acomodação para todos da 

equipe. Ele será o encarregado de contratar funcionários para que a fase de produção 

contenha todos esses elementos. 

 Nessa fase acontecem as filmagens. Todo filme é gravado em cenas e cada cena, 

chamada também de take, possui várias tomadas, que são filmagens da mesma cena ou 

ação (onde será escolhida a melhor tomada na montagem do filme, posteriormente, na 

fase de pós-produção). As cenas são divididas pela claquete e pela fala de seu 

responsável, que diz, por exemplo, “cena 2 tomada 5” e pelo texto escrito na própria 

claquete, com as mesmas informações. Dessa forma o áudio e a imagem são gravados 

concomitantemente. 

 Sobre o cenário BERGALA (1994) também comenta a sua importância dentro de 

um filme. 

“Desde as origens do cinema, os cineastas sempre oscilaram entre partir do 
verdadeiro (Lumiére) e partir do falso (Mélies). Entre a realidade tal qual a 
encontramos no mundo, ou como a podemos construir no estúdio. No centro 
dessa escolha está o problema dos cenários que é ao mesmo tempo 
econômico e estético. O cinema se constrói freqüentemente entre o 
verdadeiro e o falso” (BERGALA 1994, p.63). 

 

A câmera pode ser objetiva, quando filma a situação como se estivesse de fora 

desta, e pode também ser subjetiva, quando demonstra a visão da própria personagem, 

disfarçando desta forma a intervenção do cineasta e a presença do narrador. O 

espectador vê aquilo que  a personagem pode ver e vive como se fosse a personagem.  

 BERNADET (1980) afirma que, historicamente, a linguagem do cinema toma 

diversas formas. Foram criadas codificações dos planos, partindo do mais aberto para o 

mais fechado, com escalas de inúmeras variantes. Tentou-se também atribuir 

significações aos planos onde o primeiro plano seria mais voltado para a vida interior e  

para as reações emocionais das personagens, por exemplo, e também significações aos 
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ângulos, onde a posição horizontal seria preferível para as cenas de ação ou as cenas de 

aproximação emocional. 

 Também foram realizadas algumas codificações aos planos, pelos europeus, que 

sugerem que: plano geral (PG) mostra um grande espaço no qual as personagens não 

podem ser identificadas; o plano conjunto (PC) mostra um grupo de personagens, 

reconhecíveis em um ambiente; o plano médio (PM) enquadra as personagens em pé 

com uma pequena faixa de espaço acima da cabeça e embaixo dos pés; o plano 

americano (PA) corta as personagens na altura da cintura ou da coxa; o primeiro plano 

(PP) corta no busto; o primeiríssimo plano (PPP) mostra apenas o rosto e o plano de 

detalhe mostra uma parte do corpo que não o rosto ou um objeto. Essa codificação, no 

entanto, foi pensada em função da câmera fixa.  

 Os norte-americanos pensaram na relação que os planos mantêm entre si. Dessa 

forma, PP e PPP estariam voltados para a vida interior, reações emocionais e seriam 

mais líricos; PA seria melhor para descrever as personagens agindo; em PM seriam 

valorizadas as relações entre a personagem e o meio, ou entre as personagens; PG seria 

usado para amplas paisagens, mais bucólico. Significações também foram dadas para os 

ângulos: horizontal, cenas de ação ou cenas de aproximação emocional; câmera baixa: 

enalteceria a personagem dando um tom mais heróico; câmera alta, olha de cima para 

baixo, diminuiria a personagem, indicativa de uma situação de opressão. 

 Porém percebeu-se que nem os planos, nem os ângulos têm realmente significado 

em si. O tecido de significações se faz por meio da relação estabelecida entre todos os 

elementos. 

“Filmar pode ser visto como um ato de recortar o espaço, de determinado 
ângulo, em imagens com uma finalidade expressiva. Por isso, diz-se que 
filmar é uma atividade de análise. Depois, na composição do filme, as 
imagens filmadas são colocadas umas após as outras. Essa reunião das 
imagens, a montagem, é então uma atividade de síntese” (BERNADET 1980, 
p.38). 
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No longa-metragem, geralmente a gravação das imagens é filmada em película e, 

separadamente, o som é gravado, hoje em dia, em sistema digital áudio tape (DAT), que 

se constitui em um gravador e uma fita. No momento em que a claquete determina a 

cena e a tomada, se iniciam a filmagem e a gravação do som ao mesmo tempo. No 

entanto, em alguns filmes o som é gravado no mesmo aparelho que grava as imagens. 

Sobre a produção do filme BERGALA (1994) consegue expressar em seu texto a 

realidade do momento da filmagem, sua atmosfera e ritmo, e evidencia também a 

relevância do operador chefe nesta fase. 

 
“O cinema é uma indústria de precisão em que só se fabricam protótipos. 
Quanto mais nos aproximamos do momento decisivo em que a câmera vai 
rodar, mais nos preocupamos em medir: o ponto, a luz, a temperatura da cor, 
o contraste. Existe uma beleza coreográfica nesses gestos de agrimensor e 
augure. De um país a outro, de uma época a outra, tais gestos são imutáveis, 
como um ritual mágico, onde se pode ler nos rostos a concentração técnica e 
a gravidade do momento, onde todo erro de medida, por menor que seja, 
seria fatal para um plano excelente quanto à representação dos atores” 
(BERGALA 1994, p.69).   

 

 No entanto, em algumas produções, não há preocupação com alguns desses 

elementos, como luz, a cor, continuidade, entre outros, pois são filmes que possuem uma 

estética diferenciada, de estilo documental, e procuram retratar a realidade sem 

interferências externas, utilizam câmera direta e também recebem o nome de Cinema 

Verdade.

 Na fase de pós-produção, geralmente, são feitas: a revelação do filme; a 

telecinagem, onde se pode alterar a fotografia (suas cores e imagens); a montagem, onde 

é realizada a edição do áudio e imagem, a digitalização de ambos, sincronizando-se um 

ao outro, a escolha da melhor tomada de cada cena; e a finalização, com os efeitos 

especiais, retoques e verificação detalhada visando a perfeição.  

 A montagem  é uma nova fase complexa na produção de um filme. BERGALA 

(1994),  mais uma vez empresta suas descrições reais sobre esse processo, 
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“na maior parte dos casos, para o cineasta, o início da montagem representa 
um momento agradável, em que ele volta a ser o dono de seu projeto, e tem 
calma. É o oposto das semanas anteriores, quando ele tinha que trabalhar 
com tempo marcado, enfrentando todo tipo de dificuldades, tomando 
decisões tão imediatas quanto irreversíveis, inscrevendo a cada dia, a 
qualquer preço, alguns minutos definitivos sobre a película para obedecer ao 
plano de trabalho. Agora, a pressão terminou. Cara a cara com o montador, 
nada mais pode interferir, vindo de fora: todas as mudanças são possíveis a 
cada instante, e a premência do tempo deixou de existir. O momento da 
montagem é aquele em que o filme... só pode ser melhorado, apesar de todos 
os erros e acidentes ocorridos na filmagem. Todo o material disponível está 
presente, definitivo, e trata-se agora de transformá-lo no melhor filme 
possível” (BERGALA 1994, p.276). 
 

 AUMONT (1995) afirma, em relação à trilha das imagens, que o processo que 

inicia-se com o roteiro e termina com o filme pronto, nas produções tradicionais, 

acontece da seguinte forma: primeiramente é feita a decupagem do roteiro em unidades 

de ação e, eventualmente, decupagem mais detalhada para a obtenção dos planos, que 

são as unidades de filmagem. Durante a filmagem, os planos geram muitas tomadas que 

podem ser idênticas e repetidas até o resultado satisfatório, ou feitas a partir de muitas 

câmeras, cada um filmando de um ângulo diferente, com velocidades variadas, etc. O 

conjunto dessas tomadas é o material bruto a partir do qual começa o trabalho de 

montagem. 

 Os elementos úteis desse material  são selecionados e, posteriormente, é feito o  

agrupamento dos planos selecionados em uma certa ordem, chamado de “copião”. Para 

finalizar, são determinados os comprimentos de cada plano e os raccords (definido 

posteriormente) entre esses planos. A trilha sonora pode ser conduzida simultaneamente 

ou após a montagem definitiva da trilha de imagens. 

 Dessa forma, a montagem  é constituída basicamente de três operações: seleção, 

agrupamento  e junção. Segundo o mesmo autor, “a montagem é o principio que rege a 

organização de elementos fílmicos visuais e sonoros, ou de agrupamentos de tais 

elementos, justapondo-os, encadeando-os e/ou organizando sua duração” (p. 62). 
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 De modo geral, a montagem possui algumas funções, como a narrativa, em que 

“garante o encadeamento dos elementos da ação segundo uma relação que, globalmente, 

é uma relação de causalidade e/ou temporalidade diegéticas: trata-se sempre, dessa 

perspectiva, de fazer com que o drama seja mais bem percebido e compreendido com 

correção pelo espectador” (p. 64). Assim ela é vista como um instrumento fundamental 

para  uma narração clara. 

 A montagem pode ter também uma função expressiva,  o que significa dizer, que 

ela não é um meio, mas um fim, que visa exprimir por si mesma, pelo choque de duas 

imagens, um sentimento ou uma idéia (AUMONT, 1995). Nesse caso é a responsável 

pela produção de choques estéticos, que cria o ritmo, o movimento e a idéia de um filme. 

 BAZIN (1991) utilizou os termos “montagem proibida” e “montagem 

transparente”, onde a primeira seria aquela em que o evento real é fortemente ambíguo 

ou toda a vez que o resultado do evento for imprevisível.  A montagem transparente  

seria principal e de modo coerente um evento real em sua continuidade e 

homogeneidade, característica do cinema clássico onde a figura mais representativa é a 

noção de raccord. 

 O raccord  é a produção de uma ligação formal entre dois planos, continuidade 

da representação, “qualquer  mudança de plano apagada enquanto tal, isto é, como 

qualquer figura de mudança de plano em que há esforço de preservar, de ambos os lados 

da colagem, elementos de continuidade” (p. 77).   

 Muito presente na linguagem clássica, ele pode existir de diversas formas: o 

raccord sobre um olhar, um primeiro plano mostra um personagem que olha algo (em 

geral fora de campo) e o plano seguinte mostra o objeto desse olhar; o raccord de 

movimento, um  movimento que num primeiro plano tem uma determinada velocidade e 

direção e vai ser repetido no plano seguinte com uma direção idêntica e velocidade 

semelhante; o  raccord de um gesto, um gesto feito por uma personagem começa no 

primeiro plano e termina no seguinte, com mudança de ponto de vista; o raccord no 

eixo, “dois momentos sucessivos de um mesmo evento são tratados em dois panos, o 
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segundo sendo filmado seguindo a mesma direção, mas tendo a câmera se aproximando 

ou afastado com relação ao primeiro” (p. 80). 

 Segundo AUMONT (1995), BAZIN2 (1991) valorizou a presença de raccords 

por supor que essa estética aumenta a impressão de realidade em um filme. Assim como 

o plano-seqüência, que para o autor, é lucro de realismo (p. 78). Ele defendia a idéia de 

que o cinema é a reprodução fiel  e objetiva de uma realidade que carrega todo o sentido 

em si mesma. 

 EINSESTEIN3 (1990), citado ainda por AUMONT (1995), por outro lado, afirma 

que o filme é uma referência figurativa do real, um símbolo, um discurso articulado e 

não uma representação da realidade. Esse autor propõe a cine dialética, pois para ele “no 

limite o real não tem qualquer interesse fora do sentido que se lhe atribui, da leitura que 

se faz dele; a partir de então, o cinema é concebido como um instrumento, dessa leitura: 

o filme não tem como tarefa reproduzir o real sem intervir sobre ele, mas, ao contrário, 

deve refletir esse real, atribuindo a ele, ao mesmo tempo, um certo juízo ideológico” (p. 

79). 

A montagem é definida por EINSESTEIN (1990) como uma idéia que nasce do 

choque entre dois fragmentos independentes, criando conflitos que podem ser: conflitos 

gráficos, das superfícies, dos volumes, espacial, das iluminações, dos ritmos, entre 

material e enquadramento (deformação espacial pelo ponto de vista da câmera), entre o 

material e sua espacialidade (deformação óptica pela objetiva), entre o processo e sua 

temporalidade (câmera lenta, filmagem acelerada). Para ele a montagem rege qualquer 

produção de significado e organiza todos os significados parciais produzidos em um 

filme. 

                                                 
2 BAZIN, A. O cinema: ensaios. São Paulo: Brasiliense, 1991. 
 
 
3 EINSESTEIN, S. A forma do filme. Rio de Janeiro: Jorge zahar Editor, 1990. 
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 Para BURCH  (1992), há diversos tipos de relações entre o tempo e o espaço dos 

planos que se sucedem em um filme. Existem dois espaços no cinema: o que existe em 

cada quadro, espaço de campo, ou seja, o que o olho percebe na tela; e o espaço fora da 

tela, que existe fora do quadro e são projeções imaginárias no espaço ambiente e podem 

estar “presentes” atrás da câmera, contíguos aos limites esquerdo, direito, acima e abaixo 

do quadro ou atrás do cenário. Os enquadramentos que sugerem esses espaços fora de 

quadro podem ser o enquadramento de uma personagem cuja cabeça sai do quadro, um 

olhar em off, qualquer parte do corpo, objeto, ou cenário que possua uma parte fora do 

quadro. 

 Segundo o mesmo autor, é estabelecida uma dialética no cinema que se refere á 

parâmetros fotográficos,  definido ou difuso, contraste a tonalidade,  causando uma 

complexidade rítmica; dialéticas orgânicas, referentes à imagem e ausência de imagem, 

recuo e avanço da câmera em relação à imagem, câmera acelerada e câmera lenta, 

imagem em movimento e imagem congelada; dialética entre a ação e a história, dialética 

do tempo narrativo, representado, por exemplo, pelo flashback, que significa recuo no 

tempo; dialética de tempo; dialética de seqüência  ou ritmo do filme; dialética dos 

diálogos; dos atores, cenários, maquiagem, figurino; dos parâmetros sonoros.  

 Para o autor a estrutura do cinema “parece quase sempre se apresentar sob um 

aspecto dialético, isto é, sob a forma de um parâmetro que evolui entre um ou vários 

pares de pólos bem definidos” (p. 90). No entanto, essas dialéticas nem sempre possuem 

uma organização.  

 Geralmente o responsável por cuidar do som de um filme é o produtor de áudio e 

o montador. A produtora de áudio é contatada desde a fase de pré-produção. O diretor 

geral comunica a idéia  do filme e seus objetivos e a produtora de áudio começa a fazer 

uma pesquisa  com sugestões de sons,  trilha musical, efeitos sonoros, entre outros. 

 O som de um filme se divide em quatro categorias: o som direto, que é o som 

captado pelo DAT no momento na filmagem e o mesmo a ser utilizado no filme, 

podendo sofrer algumas alterações de intensidade ou freqüência; a dublagem  e locução 



 31

em off, que são realizadas em estúdio; o sound effects, que são os barulhos gravados 

artificialmente, como, por exemplo,  som de passos, porta batendo, chuva; e, para 

finalizar, a  trilha musical, que são as músicas que compõem o filme. Na pós-produção a 

produtora de áudio, o montador e o diretor do filme trabalham juntos, fazendo a 

montagem do som e do filme sincronizados, buscando uma estética particular.  

 A dublagem ou pós-sincronização dos filmes no passado era um recurso muito 

mais presente do que nos tempos atuais, quando a utilização do som direto é mais 

freqüente e a dublagem tornou-se quase um procedimento extinto nos diálogos dentro de 

um filme. O recurso da dublagem, segundo BERGALA (1994), é descrito como um 

momento de insólito reencontro, entre o cineasta e seus atores, várias semanas ou meses 

após as filmagens e entre os atores e suas personagens. “Os atores se parecem um pouco 

com fantasmas” (p.280). Ficaram diferentes, e vão agora se encontrar diante da própria 

imagem defasada na tela.  

 
“Tem que representar novamente apenas com a voz, no ambiente sossegado 
de um estúdio, o que já representaram uma primeira vez com todo o corpo, 
no ambiente elétrico de uma filmagem. Encontrar os sentimentos de uma 
personagem que já pertence ao passado, principalmente quando já estão 
fazendo outro filme, interpretando outro papel” (BERGALA 1994, p.280).  

 

 Conforme os cineastas, os países ou as épocas, essa pós-sincronização pode ter 

uma importância considerável ou quase nula. Durante a mixagem o filme torna-se 

definitivo, quando todos os sons, até então espalhados, colam-se à imagem. Não será 

mais possível a partir de então tocar na montagem das imagens. “Aos poucos a mixagem 

vai se fazendo, e o filme inscreve-se para sempre em seu ritmo singular” (p.281). 

 Segundo DOANE (1991), a tecnologia padroniza a relação através do 

desenvolvimento do sincronizador, a Moviola, que é a mesa de montagem. Os aparelhos 

de mixagem permitem um grande controle sobre o estabelecimento de relações entre 

diálogo, música e efeitos sonoros. Na prática, a banda de diálogos geralmente determina 

as bandas de efeitos sonoros. A autora explica a utilização do termo utilizado Voz off, 
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que, no Brasil e na França  é utilizado para toda a situação em que a fonte emissora da 

fala não é visível no momento em que a ouvimos.  

 Nos EUA, no entanto, há uma distinção entre voz off e voz over, onde a voz off é 

usada para a voz de uma personagem de ficção que fala sem ser vista, mas está presente 

no espaço da cena e voz over é usada para a situação em que existe uma descontinuidade 

entre o espaço da imagem e o espaço de onde emana a voz, como acontece na narração 

de muitos documentários, ou filmes de ficção, em que a voz corresponde a um 

flashback, ou outra situação em que a voz de quem fala vem de um espaço que não 

corresponde ao da cena imediatamente vista. 

Para a mesma autora os perigos da pós-sincronização e dublagem derivam do fato  

de que a voz é desengajada de seu próprio espaço, (o espaço conduzido pela imagem 

visual) e  de que a credibilidade dessa voz depende da habilidade do técnico de fazê-la 

retornar ao seu lugar de origem, ou seja, o sujeito que a emite. 

A figura 1 sintetiza de forma geral o processo de produção de um filme, com a 

descrição do que acontece basicamente em cada uma das fases, quem são os 

participantes e suas funções. 
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Figura 1. Descrição do processo e profissionais envolvidos nas fases de produção de um 
filme. 
 
FASE PARTE DO PROCESSO 

(FUNÇÕES): 
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 

 

 

PRÉ-PRODUÇÃO 

Roteiro; casting; procura das 
locações, objetos, figurino, 
câmeras, lentes, maquiagem; 
contratação de pessoal; story 
board; preparação dos atores; 
pesquisa de áudio; pesquisa 
em produção de arte 

 
Produtor executivo, 
roteirista, diretor, atores, 
coach, produtor de som, 
diretor de arte 

 

 

PRODUÇÃO 

 
Filmagem 

Câmera-man, 
cinematografista, diretor, 
continuista, atores, 
figurinista, maquiador, 
iluminador, produtores, 
cenógrafo 

 

PÓS-PRODUÇÃO 
Revelação do filme; 
telecinagem; montagem; 
edição do som; edição de 
imagem; finalização; sound 
design 

Diretor, montador, 
finalizador, produtor de som, 
sound designer  

 

 

 

2.1.4. O ator no cinema 

 

 A profissão de ator permite o trânsito nos diferentes veículos de comunicação e 

por conta disto é singular em cada um deles. No cinema há uma especificidade da 

prática do ator, por conta das características do seu modo de pré-produção, produção e 

pós-produção.  

 BETTON (1987) diz que a representação do ator, assim como no teatro, é 

essencial no cinema.  Também acredita que a representação é uma atividade natural do 

homem, constatada em todas as sociedades desde o início. “Nada mais espontâneo  do 

que o gosto de simulacro ou do disfarce, que permitem a todos projetar-se em imagens 
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de si mesmos, reunidas para dar prazer, para reconfortar ou, mais agressivamente, para 

conquistar o mundo e dominar o outro” (p. 38). 

 Segundo OLIVEIRA (1987), o cinema e a televisão, por apresentarem uma 

imagem do ator, são signos de qualidade diferentes do apresentado ao vivo, pois são 

linguagens constituídas tecnicamente, e podem registrar o real dentro de um limite de 

medidas e capacidade. Para esse autor, do ponto de vista do trabalho do ator, há um 

desempenho idêntico no cinema e na televisão,  com algumas diferenças de grau.  

 Para ele, o ator em  teatro deve narrar a personagem desempenhando-a e, no 

cinema e televisão, as palavras ou imagens da câmera narradora se encarregam de 

comunicar os seus pensamentos e suas ações. “No cinema as imagens e as palavras 

constituem a linguagem e em certa medida podem até dispensar a personagem- no caso 

da emissão” (p.56). 

 Ainda de acordo com o autor, em termos da produção, a televisão mantém um 

procedimento idêntico ao do cinema e ambos possuem um esquema de produção 

industrial. Em teatro, o ator passa por todo um processo que o autor denomina de 

orgânico. O cinema e a televisão devem ser encarados de modo diverso, pois as 

características de produção industrial impedem a participação plena do ator em todas as 

fases, devido também às possibilidades de manipulação que os meios técnicos de 

comunicação oferecem, como recursos de tratamento de imagem e de som. 

 Para alguns diretores, o ator é apenas um objeto a mais, necessário à composição, 

cabendo à arte do diretor e montador formar os fragmentos filmados dos atores em 

figura viva e completa.  

“As linguagens técnicas impõem um tipo de organização da qual o sucesso 
ou fracasso independe do ator, devido à descontinuidade dos modos de 
produção da linguagem desses meios (....) a imagem do ator é composta de 
muitos pedaços isolados e desintegrados... a ligação orgânica entre as partes 
consecutivas de seu trabalho, das quais se cria, como resultado, o filme, 
como conjunto diferente, não esta a seu alcance” (OLIVEIRA 1987, p.60). 
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 No entanto, há  diretores que  consideram essencial o trabalho do ator no cinema 

e  se aprofundam na preparação dos atores para seus papéis.  

Em alguns filmes os atores recebem o roteiro completo e em outros não o recebem 

e essa questão fica a critério da direção e das concepções e método de preparação dos 

atores. Na maior parte das vezes, esse roteiro segue um padrão de apresentação, que 

inclui de um lado da folha a localização de planos que vão ser utilizados em cada 

seqüência e indicações sobre acompanhamento musical, o que pode oferecer ao ator uma 

idéia formalizada das imagens nas quais ele estará inscrito (OLIVEIRA, 1987). 

 As vantagens do cinema em relação à televisão na prática do ator, segundo o 

mesmo autor, são o conhecimento  da obra como um todo e o tempo de dedicação maior 

ao aprofundamento da interpretação. 

  No cinema, os mínimos detalhes ganham força, por isso, cada movimento, cada 

gesto, por menor que seja, ganha um sentido, um significado. O ator deve apropriar-se 

das características específicas do cinema para construir a personagem e dar-lhe vida, 

expressão, corpo e voz.  

 Segundo NIKITA (2001), há dificuldades específicas relativas às técnicas 

exigidas pela performance cinematográfica. A autora estuda as condições gerais sobre as 

quais tem-se dado a formação e a prática do ator de cinema no Brasil e, em seu estudo, 

pretende conhecer as especificidades da linguagem cinematográfica e conhecer o modo 

como se tem dado a prática do ator no cinema brasileiro. Enfatiza que a linguagem 

cinematográfica exige uma interpretação diferenciada e sugere a importância da 

melhoria da interpretação para o crescimento geral da qualidade do filme nacional.  

 O cinema, segundo a autora, faz da câmera um intermediário entre a realidade de 

fato e sua representação, e conta histórias a partir de imagens fotográficas em 

movimento. Como veículo de expressão exige uma intervenção humana diferente, com 

habilidades técnicas e artísticas distintas às do teatro e televisão. Para o ator essa forma 
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de expressão humana requer: fotogenia, versatilidade de expressão facial, interpretação 

mais intimista, capacidade de encarnar mitos de massa.  

 
“o cinema possui uma linguagem diferente e por isso exige do ator uma 
progressiva adaptação à nova técnica, à nova forma de expressão, a um novo 
ideal de representação: de gestos contidos e volumes vocais minimizados, de 
capacidade de contracenar mesmo a ausência do partner, de sincronização, 
de controle da expressividade na parte do corpo colocada em foco, etc” 
(NIKITA 2001, p.16). 

 

 O ator deve então estar consciente dos novos elementos em questão para que 

possa interpretar para o cinema, e os aspectos mais presentes para a autora são a 

contenção e redução dos gestos, corporais e vocais. 

 Segundo a mesma autora a arte do ator permite o trânsito e, de certa forma, 

autoriza o exercício da profissão nas múltiplas linguagens: teatro, televisão, cinema, 

publicidade. O cinema exige do ator uma interpretação “desteatralizante”, fato que 

provoca mudanças significativas em sua atuação. 

 
“Diferentemente da imagem vista em plano geral no teatro, os grandes planos 
do cinema apresentam a voz e o corpo (principalmente o rosto) humanos 
numa multiplicidade de expressões e nuances, sobretudo subjetivas: 
prevalece para o ator a necessidade de revelar a dimensão dos sentimentos, 
dos estados de alma, das intenções, dos pensamentos dos personagens. 
Distante da necessidade de projetar o movimento para além do palco teatral, 
no cinema os gestos do ator são contidos. Próximo da expressão radiofônica, 
no cinema o microfone também exige da voz do ator um tom íntimo, 
confidencial” (NIKITA 2001, p.22). 

 

A intermediação da câmera, posta pelo cinema, estabelece uma grande 

modificação na relação com o público, pois o ator está distante do contato imediato com 

esse,  e assim, muitas vezes, executa as cenas desordenadamente, sem cronologia, sendo 

guiado pelo diretor, “O corpo humano em cena, concentra e sintetiza a expressão em 

imagem visual e sonora... (p.23)”.  
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Realismo e Naturalismo são dois movimentos artísticos que influenciam muito a 

forma de interpretação e a atuação dos atores. São expressões comuns no meio teatral e 

cinematográfico. 

O Realismo no teatro possui um estilo em que problemas do cotidiano ocupam os 

palcos. O herói romântico é substituído por personagens do dia-a-dia, trabalhadores e 

pessoas simples. e a linguagem torna-se coloquial. Geralmente as peças realistas 

retratam a realidade do povo, dando destaque para os principais problemas sociais. 

O movimento Naturalista foi uma tendência, principalmente das artes plásticas, da 

literatura e do teatro, surgida na França na segunda metade do século XIX. Manifesta-se 

também em outros países europeus, nos Estados Unidos e no Brasil. Influenciados pelo 

positivismo e pela Teoria de Evolução das Espécies, os naturalistas apresentam a 

realidade com rigor quase científico. Objetividade, imparcialidade, materialismo e 

determinismo são os pontos principais. Baseia-se na filosofia de que só as leis da 

natureza são válidas para explicar o mundo e de que o homem está sujeito a um 

inevitável condicionamento biológico e social. As obras retratam a realidade de forma 

ainda mais objetiva e fiel do que no realismo. Por isso, o naturalismo é considerado uma 

radicalização desse movimento. Nas artes plásticas não tem o engajamento ideológico 

do realismo, mas na literatura e no teatro mantém a preocupação com os problemas 

sociais. 

Na arte, o corpo humano torna-se um meio de expressão de um caráter  diferente 

ao da vida real, gesto, por exemplo, torna-se em si mesmo uma linguagem de 

sentimentos e idéias, pois conforme o corpo do ator é convertido em signo, reflete uma 

outra realidade. Pode-se afirmar que, geralmente, o cinema solicita dos atores uma 

interpretação realista ou naturalista. 

 O cinema modifica fundamentalmente as tradicionais relações entre ator e 

espectador. O ator de cinema  necessita de um poder de expressão universal por conta do 

cinema poder ter uma circulação mundial e, dessa forma, pessoas de diferentes culturas 

serem espectadoras. 
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 Segundo NIKITA (2001), a interpretação pelo ator deve alcançar  um padrão de 

reconhecimento que transcendam os limites das culturas regionais. “O ator deverá ser 

capaz de uma comunicação, pela aceitação de seu gesto expressivo, como público do 

mundo inteiro, ainda que este padrão de interpretação possa ser chamado, com reservas, 

de realista” (p.39) 

 Segundo BERGALA (1994), a Itália do pós-guerra, onde os cineastas 

começaram a atribuir papéis importantes a pessoas da rua, não atores, foi o país em que 

mais se sonhou com o elenco popular. “Qualquer um podia, durante um dia na Cinecittá, 

ter a ilusão de conseguir uma oportunidade e tornar-se um grande astro...” (p. 50). 

 Com relação à formação de atores de cinema BERGALA (1994)  aponta que 

 

“na realidade, desde que deixou de ser mudo, só houve uma grande escola de 
atores de cinema. Todas as outras teorias da representação cinematográfica 
nasceram no Actor’s Studio, ou em oposição a ele. A maioria das grandes 
estrelas norte americanas passaram mais cedo ou mais tarde por esse 
escola...Criada em 1947, por Elia Kazan, a Escola tornou-se mítica graças a 
Lee Strasbergm fundador do método, que foi designado diretor artístico do 
Actor’s Studio em 1948. Seu famoso método, proveniente das teorias de 
Stanislaviski, passa pelas técnicas de improvisação e da “memória afetiva”. 
A improvisação visa eliminar tudo o que indica, na representação do ator, 
que ele conhece previamente o que vai acontecer com sua personagem. Pela 
técnica da memória afetiva, o ator aprende a fazer surgir rapidamente, logo 
antes de representar, a reminiscência de uma experiência emocional 
vivenciada por ele no passado, e semelhante à que deve interpretar agora. 
Para Lee Strasberg, o ator precisa treinar para saber dominar o próprio corpo, 
graças ao relaxamento e à concentração: seu corpo, sua mente, seus 
pensamentos, suas sensações, suas emoções são diversos de suas intenções 
objetivas” (BERGALA 1994, p. 53). 

 

 MORIN (1980) diz que “é na medida que o ator de cinema não é o ator de teatro 

que a estrela é possível” (p.83), pois o star system, como foi apontado anteriormente, foi 

um dos recursos que garantiu o valor  de mercadoria ao cinema. Além disso, a impressão 

de realidade, a ampliação da imagem e da voz, a possibilidade de ser visto no mundo 

inteiro, por muito mais pessoas garantiu por muito tempo, e até hoje garante, o estrelato 

dos atores de cinema. 
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  A representação do ator de teatro é determinada por aspectos como a distância 

que separa a cena dos espectadores, que exige uma exageração gestual e vocal, diferente 

do cinema onde a interpretação deve “subtrair em vez de multiplicar” (p.83). 

 Nos primeiros filmes, no entanto, havia uma influência grande de técnicas 

teatrais na atuação dos atores. Progressivamente, a partir de 1915-1920 a interpretação 

começa a ser modificada e a desteatralização do desempenho do ator, apesar da ausência 

de palavras, é a conseqüência do desenvolvimento das técnicas de cinema. As primeiras 

vozes cinematográficas também baseavam-se na teatralidade oral e aos poucos deixou de 

ser “ritual, modulada, teatral” (p.84). 

 Para o mesmo autor, a participação do espectador é efetiva quando há um 

complexo de projeções e identificações, 

 
“uma ação arrasta mais livremente a nossa participação psíquica se formos 
espectadores, isto é, psiquicamente passivos. Vivemos o espetáculo duma 
maneira quase mística, integrando-nos mentalmente nas personagens e na 
ação (projeção) e integrando estes mentalmente em nós (identificação). 
Espetáculo entre os espetáculos, o cinema pode excitar as projeções a um 
ponto tal que estas dão expressão ao que é inexpressivo, alma ao que é 
inanimado, vida ao que é inerte” (MORIN 1980, p.85). 

 

 No cinema a situação dada e os elementos dessa situação (objetos, cenário, 

câmera, luz, som e montagem) podem desempenhar um papel muitas vezes maior que o 

do ator e exprimir em vez dele. “Enquanto no teatro o ator elucida a situação, no cinema 

é a situação que elucida o ator. O cenário entra na fisionomia da personagem ao passo 

que no teatro se limita a localizar e sugerir” (p.85). 

 Para o autor o dinamismo do filme  (poder acontecer coisas que não poderiam 

acontecer no teatro) estimula a participação efetiva do espectador e por isso a sua 

projeção-identificação. A montagem é responsável também pelo dinamismo do filme, “é 

um sistema de imagens fragmentárias e descontínuas que se encadeiam segundo um 

ritmo e adquirem um sentido total e contínuo” (p.86) e pode substituir inteiramente 

aquilo que, no teatro, dependia da representação do ator. 
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 Segundo o mesmo autor “as técnicas específicas, exteriores ao ator, pré-fabricam 

artificialmente sentimentos que até então pareciam depender unicamente da 

representação do ator” (p.87), e dessa forma, um sistema de técnicas trabalha o ator 

como uma matéria prima (posição da câmera, duração da imagem, fotografia). Ângulos 

de filmagem, velocidade da câmera, duração da imagem, iluminação, fotografia, 

maquiagem, música e som estão potencialmente carregados de significações. 

 
“A voz do ator, enquanto a câmera fixa outra coisa - acontecimento, 
personagem, objeto - não apenas sugere a sua presença, mas pode ser mais 
impressiva que essa própria presença. Inversamente, o cinema pode eliminar 
pura e simplesmente a voz do ator, quer fazendo falar as coisas e a situação 
em vez dele, quer substituindo-a por uma voz dobrada mais eficaz” (MORIN 
1980, p. 88). 

 

 A qualidade de expressão particular está subordinada à qualidade de expressão 

do conjunto, e “no estúdio, os atores... são matéria prima não especializada sob a direção 

de verdadeiros técnicos que são os engenheiros, os mecânicos, os operadores de câmera 

e os realizadores” (p.89). Ainda para MORIN (1980), o cinema exalta as personagens ao 

mesmo tempo em que destrói o ator, pois o tipo físico tende a igualar ou a ultrapassar 

em importância a representação tradicional ou a arte da composição. 

  A representação do ator, no cinema baseia-se numa dialética particular. “Seja 

natural”, é o que se pede aos atores, por isso o natural torna-se em certa medida a única 

técnica que lhes é ensinada. Esse natural do cinema torna-se uma estilização, um não 

realismo. Daí advém uma nova dialética do natural-artificial que leva os atores a manter 

certos tiques como sacudir o casaco, passar as mãos pelos cabelos, acender um cigarro. 

“E os atores são considerados grandes no natural precisamente quando ultrapassaram os 

tiques e o natural estereotipado, recuperam a vontade, a titubeação e a inabilidade e 

parecem inventar em cada gesto o natural” (p. 91). 

 
 
 

2.2.  Considerações gerais sobre a voz nas artes 
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 Este subcapítulo divide-se em quatro partes distintas: a primeira traz o 

levantamento de autores que se aprofundam nas questões relacionadas ao som e a voz no 

cinema, ou seja, a transição do cinema “mudo” ao “falado”, a maneira como a voz pode 

ser utilizada no cinema, as relações entre som e imagem e considerações importantes 

para a compreensão da voz e sua relação com os demais elementos da linguagem 

fílmica; a segunda traz alguns autores da área do teatro que abordam a voz a partir de um 

outro ponto de vista, a voz como elemento expressivo fundamental na arte do ator; e a 

terceira é um levantamento de algumas pesquisas em Fonoaudiologia sobre a voz do 

ator, a especificidade do trabalho fonoaudiológico com esses profissionais da voz e 

sobre a expressividade oral. É possível observar como o trabalho fonoaudiológico no 

cinema é recente e ainda há pouco referencial teórico na área. 

 

2.2.1. A voz  no cinema 

 Esse subcapítulo aborda algumas questões sobre a transição do cinema “mudo” 

ao falado, a complexidade da utilização do som na linguagem cinematográfica e de que 

formas o som pode ser utilizado nessa arte, por meio de referencial teórico cuja temática 

principal é o som no cinema. 

  Com relação à industrialização do som no cinema, BERNADET (1980) afirma 

que esse entrou com muita força, pois no início o grande objetivo do cinema era a 

reprodução total da realidade.  

 
“Quando o som no cinema se industrializou (a partir de 1928, depois do 
lançamento do filme americano, O cantor de jazz), foi imediatamente 
absorvido por essa estética: tornar o cinema ainda mais real, ainda mais 
reprodução da realidade: os personagens falam como na vida, sapatos fazem 
barulho ao pisar na calçada ou no caminho de pedregulho, portas que batem 
fazem ruído. Aí o processo também é artificial: há uma seleção à qual mal 
prestamos atenção; ruídos naturais são reproduzidos em estúdio...o que não 
impede que estes ruídos sejam usados dramaticamente, para criar clima, para 
reforçar emoções e significações” (BERNADET 1980, p.47). 
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 PEREIRA (1980) informa que, em 1926, havia a sonorização parcial e em 1927, 

rapidamente, já existia uma integração razoável de signos visuais e auditivos. Também 

afirma que a maior intenção do cinema era a imitação integral da realidade e por isso, 

 

“a exclusividade da imagem não passara jamais de um mero acidente, tanto 
do ponto de vista histórico quanto do técnico, uma vez que a imaginação dos 
homens do métier identificara sempre a idéia cinematográfica de uma 
representação total e integral da realidade, concebendo em todas as 
oportunidades a restituição perfeita do mundo exterior, com o som, a cor e o 
relevo” (PEREIRA 1980,  p.92-93).  
 

 No entanto, por 30 anos, o cinema havia girado em torno da fotogenia, com o 

cinema mudo. A partir de 1927, o diretor podia dirigir tanto o olhar quanto a audição, e 

muitas dificuldades foram enfrentadas para que se obtivesse um cinema de qualidade. 

 Essas dificuldades consistiam no lento aprendizado de que cada som, assim como 

a imagem, deveria ser escolhido com rigor para que se tornasse significativo. Outra 

dificuldade era “a necessidade de uma articulação precisa entre a emissão da fala e a 

ação visual, a fim de evitar excessivas redundâncias, retardamentos ou mesmo fatais 

descompassos” (p.93) e a imitação das técnicas de interpretação teatral. 

 Dessa forma, o som introduzia um importante meio de expressão, ampliando 

muito as virtualidades do método cinematográfico. A faixa sonora de um filme é algo 

muito complexo com distintos elementos como fala, música, canções, ruídos naturais ou 

mecânicos. O surgimento do campo sonoro no filme representa a adição de meios 

expressivos, de linguagens diferentes.  

 
“A própria fala, se tomada em si mesma, já é uma substancia de notável 
complexidade intrínseca. Da sílaba ao ritmo de emissão da frase, do 
significado transmitido à ênfase na expressividade da voz... de um extremo 
ao outro, todo um conjunto de potencialidades estéticas se oferece à 
criatividade do cineasta” (PEREIRA 1980, p.94). 
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 BELLEBONI (2004)  afirma que a partir da Idade Média, o som perde muito em 

importância na Europa Ocidental. Para o europeu, ver passa a ser fundamental, vivendo 

em um mundo da visão, enquanto em outras culturas o ouvido continuou  sendo o 

principal órgão de recepção, como na população rural africana, por exemplo.  

 Apesar da união do som às imagens se concretizar apenas no fim da década de 

1920, a intenção de uni-los existia desde os primórdios do cinema. Apenas no início da 

década de 1920, a indústria americana apresentava o aparato tecnológico necessário para 

uma reprodução satisfatória de sons previamente gravados, o que incluía um microfone 

de alta qualidade, um amplificador que não distorcesse os sons, um gravador elétrico de 

discos, caixas de som potentes e um sistema que garantisse a sincronização sem 

variações de velocidade. 

Tornara-se claro para os estúdios americanos que o fator que levava o público aos 

cinemas era a voz sincronizada, e não os outros elementos sonoros dos filmes, música e 

ruídos. Segundo DOANE (1991), havia uma demanda do público de ter certeza de que 

se ouvia o que se via na tela, ou seja, se os lábios dos atores se moviam, deveria se ouvir 

o som correspondente. Se tal fenômeno não ocorresse, a platéia sentir-se-ia enganada. 

 Com relação à transição do cinema mudo ao cinema falado, a mesma autora em 

outra obra, afirma que o cinema mudo é compreendido, em seu tempo e até hoje, como 

incompleto ou deficiente de fala. Os gestos estilizados dos atores tem sido definidos 

como uma forma de compensação para essa deficiência, pois “a voz ausente re-emerge 

em gestos em contorções do rosto, espalha-se sobre o corpo do ator” (p.457). 

  Para a autora ainda, a voz também serve como suporte e apoio para o espectador, 

no seu reconhecimento e identificação com  os atores e necessita estar ancorada a um 

determinado corpo, que por sua vez, necessita estar ancorado a um determinado espaço, 

pois “o espaço visual fantasmático que o filme constrói é suplementado por técnicas 

planejadas para espacializar a voz, localizá-la , dar-lhe profundidade, emprestando assim 

aos personagens a consistência do real” (p. 461).   
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 Assim, pode-se dizer, que o modo padronizado, dominante até hoje, onde a voz 

tem papel central no som dos filmes, foi produto de uma demanda de mercado, posto 

que o público queria ouvir a voz dos atores e uma capitalização exacerbada desse desejo 

dos espectadores por parte da indústria cinematográfica norte-americana, que no espaço 

de dois anos havido preenchido os filmes com vozes. 

 CHION (1993) questiona o termo utilizado “cinema mudo” ou “silencioso” 

(expressões que surgiram por volta de 1927, com o início dos filmes falados), por 

acreditar que o termo que melhor revela a experiência do cinema seria “cinema surdo”, 

pois o cinema surdo era sempre acompanhado de músicas desde a primeira projeção dos 

irmãos Lumiére em 1895. Mudo seria se as personagens não falassem e, ao contrário 

disso, nos primórdios do cinema, desde o início,  elas se comunicavam. 

 

“Na verdade, os personagens falavam sim, nós é que não podíamos escutar o 
que eles diziam. A agitação permanente dos seus lábios, suas mímicas, 
fazendo referência a um propósito, as legendas que nos comunicavam sua 
intenção, o texto de narração que intermediava os diálogos, isso tudo estava 
presente” (CHION 1993, p. 21) 

 

 Dessa forma, o cinema era surdo às vozes das personagens. A novidade do 

cinema sonoro não foi propriamente o som, pois esse vinha acompanhando o cinema há 

algum tempo, por meio de orquestras, músicos ou narrações. A grande novidade foi a 

voz dos atores e essa teve grande impacto sobre o público no inicio do cinema falado. 

 A introdução do som no cinema foi aceita por alguns cineastas e rejeitada por 

outros, que se incomodavam por achar que o som levaria a decadência da imagem ao 

reforçar o poder da fala, que possui seu domínio fora do cinema, e também pela 

artificialidade que a falta de sincronia entre som e imagem gerava, devido aos limitados 

recursos tecnológicos da época. A busca da sincronia seria o modo  de provar ao público 

que as vozes apresentadas pertenciam aos atores vistos e, dessa forma, eram reais. 



 45

 Como afirma DOANE (1991),  “a voz serve como suporte e apoio para o 

espectador, no seu reconhecimento e identificação da, e igualmente com, a estrela” (p. 

461). 

 A voz é um objeto  que inspira fascínio e não pode ser reduzida simplesmente a 

sua função de comunicação. A voz contribui com o discurso ao fornecer informações 

subtextuais a partir de sua sonoridade, inflexão, velocidade, articulação, ampliação, 

informações emocionais e culturais. Voz e palavra são confundidas e a palavra, muitas 

vezes, privilegiada. No entanto a voz humana possui um poder em relação aos outros 

elementos da banda sonora de um filme como esclarece CHION (1993), 

 
“não importa qual seja o magma sonoro, a presença de uma voz humana tem 
uma hierarquia primordial na percepção de tudo o que está em torno dela...a 
presença de um corpo estrutura o espaço que o contêm. Então podemos dizer 
que a presença de uma voz humana estrutura o espaço sonoro que a contem. 
Para todo o espaço sonoro, vazio ou não, ali onde se encontra uma voz 
humana, infalivelmente, a orelha humana se volta para ela, isolando-a e 
estruturando em torno dela a percepção do todo. Nos esforçamos para 
decodificar o som tentando buscar o sentido dele, procurando também 
localizar a fonte sonora , e se possível, identificar a voz” (CHION 1993, p. 
19). 

  

 Em muitos casos prevalece a voz em primeiro plano e, no cinema clássico, é 

privilegiada  a inteligibilidade do diálogo. Segundo DOANE (1991), a banda de diálogos 

geralmente determina as bandas de efeitos sonoros e música, assim como o rosto 

humano não é uma imagem como as outras. 

 CHION (1993) afirma também que o cinema surdo não era incompleto por não 

se ouvir as vozes das personagens, pois os espectadores podiam imaginar as vozes e a 

sua falta acabava por enriquecer essa arte. Há um olhar para o espectador como ele 

sendo mais ativo ao criar junto com o cinema, abrindo infinitas possibilidades criativas. 

Assim, segundo o autor, existe alguma coisa no cinema surdo que se perdeu para 

sempre. 
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 Por volta de 1920, havia dois tipos de cinema “mudo”: um cinema realmente 

mudo, privado da palavra, que exigia a invenção de uma técnica de reprodução sonora; e 

um cinema que assumiu e se aprofundou “na linguagem das imagens e na expressividade 

máxima dos meios visuais” (p. 47). Por esse motivo, a chegada do cinema falado trouxe 

reações diversas, uns que não aceitavam a presença do som nos filmes e outros que 

achavam que o cinema havia surgido com o cinema falado, o verdadeiro cinema. 

 BELLEBONI (2004)  aponta que realizadores e teóricos europeus, como Sergei 

Eisenstein, Pudovkin, René Clair, e mesmo o brasileiro, atuante na Inglaterra, Alberto 

Cavalcanti, defendiam a idéia de um cinema que utilizasse o som de forma que viesse a 

acrescentar novas possibilidades narrativas. Einsestein, por exemplo, defendia que os 

diversos elementos sonoros, palavras, ruídos e músicas, participam em pé de igualdade 

com a imagem e de maneira relativamente autônoma com relação a ela na constituição 

do sentido: poderiam de acordo com o caso, reforçá-la, contradizê-la ou simplesmente 

manter um discurso paralelo.  

 Assim que o som se uniu à imagem, surgiram teorias que, ao procurarem uma 

solução para o problema da influência da linguagem teatral que se instaurava com os 

filmes falados, elegeram a imagem como sendo a essência do cinema, relegando ao som 

o papel de elemento responsável pela impureza na matéria fílmica. 

 Para a autora, apesar de uma certa reverberação da mesma discussão na crítica 

especializada da época quanto à utilidade do então novo elemento da linguagem do 

cinema, é possível observar, no Brasil, a importância do advento do som como o 

elemento responsável pela própria consolidação do cinema nacional naquele momento 

crucial, onde foram dados os primeiros passos para a caminhada em busca de uma 

indústria cinematográfica brasileira.  

 Ainda para a mesma autora, que se aprofunda na investigação da difícil relação 

entre imagem e som no áudio visual contemporâneo, os diálogos, a música e sons 

naturalistas eram realizados ao vivo durante a filmagem. Assim, a música, que no 

cinema “mudo” preenchia o espaço sonoro do filme, foi condicionada a conviver com 
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diálogos e ruídos. Nessa concorrência, a música ficou em grande desvantagem e apesar 

de não ser o foco das atenções, o cinema não conseguiu sustentar-se como linguagem 

sem utilizá-la. 

 Desde o início da história do cinema, o som foi submetido aos imperativos da 

imagem, expressando, de certo modo, a hegemonia da imagem e do visual que 

caracteriza a cultura da passagem da Modernidade para a Contemporaneidade. A 

discussão sobre as formas de convivência entre as linguagens imagética e sonora da 

cultura eletrônica, tanto no cinema quanto na televisão ou no vídeo, permanece até os 

dias atuais, sendo debatida por diversos estudiosos por diferentes pontos de vista.  

 MENDES (1993) acredita que, se houver um pensamento articulado entre os 

aspectos imagéticos e sonoros, haverá uma maior capacidade da transmissão de 

informações, o que nenhum dos dois elementos conseguiria separadamente. Para o autor, 

há alguns estudos sobre a superioridade da imagem sobre o som e os prejuízos que essa 

forma de conceber o audiovisual acarreta para o resultado final da obra. Tais opiniões 

fundamentam-se na fragilidade dos equipamentos de áudio, na concepção dos 

envolvidos nessa produção, na ausência de estudos e na própria complexidade da 

linguagem musical, gerando um quadro que, sob alguns aspectos, esclarece a produção 

audiovisual hierarquizada nas diferentes mídias.  

 NUNES (1994)  defende que 

 
“é preciso antes reforçar a idéia de que a arquitetura sonora, as relações 
cromáticas e o processo de edição-montagem formam uma espécie de 
totalidade fragmentária indissolúvel...a arquitetura sonora não existe de 
forma submissa ao diagrama imagético, nem tão pouco o conjunto de 
imagens híbridas existentes no filme se articula de maneira superior aos 
significantes sonoros. Ambos, com suas especificidades estéticas e de 
articulações sintáticas, formam um território autônomo, sem fronteiras e sem 
espaços para o lugar comum” (NUNES 1994, p.108-109). 

  

 Assim, o som no cinema é um som artificial, gravado e reproduzível. É um 

elemento não vivo. Pela captação pelo microfone é um som ampliado em todas as suas 

nuances e pode ser modificado artificialmente. É uma matéria prima que pode ser 
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esculpida e trabalhada (pelo ator, diretor, montador e fonoaudiólogo) na busca de 

significações, em sua relação com os demais elementos, e assume, desta maneira, uma 

natureza estética.  

 BETTON (1987)  afirma que o material sonoro tem uma grande importância e há 

uma linguagem sonora no cinema que precisa ser esculpida assim como as imagens. 

Segundo ele, 

“o som destina-se a facilitar o entendimento da narrativa, a aumentar a 
capacidade de expressão do filme e a criar uma determinada atmosfera. Ele 
completa e reforça a imagem. Obtêm-se resultados freqüentemente bem 
diferentes através das diversas combinações das duas linguagens, o som e a 
imagem: combinações complementares, redundantes, contraditórias 
(contrastantes) ou em contraponto” (BETTON 1987, p.38). 

 

O som permitiu aumentar a impressão de autenticidade. “ele assegura uma 

continuidade no plano da percepção e da unidade orgânica do filme” (p.39), valoriza o 

silêncio e amplia seu poder expressivo. 

Segundo o autor, caso haja uma superposição de som e imagem, suas linguagens 

se reforçarão para apresentar a mesma informação;  pode também ser utilizado em 

contraste, onde o som principal e a imagem têm conteúdos opostos, a informação 

esconde-se num segundo nível de leitura, a atenção do espectador é estimulada e é 

solicitada a sua imaginação; há também a combinação em contraponto 

 
“onde som e imagem são alternadamente fonte de informações específicas 
que remetem umas as outras. A informação oferece-se a leitura de forma 
dialética. A alternância das linguagens pode ser vista num primeiro momento 
e escutada em outro e num terceiro momento o espectador é ativo, participa, 
toma consciência, analisa” (BETTON 1987, p.41). 

 

Som e imagem, para o autor, não são um  mais importante que outro, pois se 

interferem constantemente e modificam-se mutuamente. Ele sugere que o comentário 

deve vir depois da imagem, pois dessa forma a emoção precede a expressão, e “no 
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cinema o que deve prevalecer não é nem o significado nem a significação, mas a 

passagem gradual  e contínua do não significado ao significado, do emocional ao 

intelectual, através de uma significação sempre contingente” (p. 41). 

  O material sonoro é de emprego muito flexível e permite criar efeitos  

interessantes e variados. Para o autor, os melhores diálogos são aqueles que alimentam 

ou provocam a ação correspondendo perfeitamente ao caráter, ao temperamento, à 

personalidade íntima e à sensibilidade do ator. O autor afirma a dimensão que a voz 

ocupa na obra cinematográfica dizendo que 

 
“a simples audição de uma voz pode dar uma imagem incrivelmente exata da 
maior parte das características físicas e mentais de uma pessoa, e 
particularmente de um ator. O poder de convencimento da palavra humana 
não está unicamente nas palavras pronunciadas e nas idéias  que estas 
sugerem: ele reside também no próprio som da voz, e esta não somente tem 
um poder de sugestão, mas também um valor psicológico incontestável (ela 
exalta a emotividade). Na verdade a entonação, o ritmo, e o timbre são mais 
importantes que a sintaxe. A prodigalidade ou a avareza das palavras, sua 
plenitude ou seu vazio, sua exatidão ou sua afetação fazem sentir a essência 
de uma personagem de forma mais segura do que muitas descrições” 
(BETTON 1987, p.46). 

 

  Assim, pode-se notar que a forma de dizer está totalmente vinculada  ao próprio 

conteúdo das palavras, pois remete-se ao conteúdo e esse remete-se novamente a forma. 

Segundo o autor, 

 
“cada seqüência, cada plano, reclama uma certa harmonia entre diálogo e 
imagem ou mesmo entre som e imagem...em algumas circunstâncias, a 
prioridade é evidente: pode haver seqüências mudas de uma grande 
intensidade dramática, onde a imagem exprimi naturalmente, por si própria, o 
que o autor quer dizer. Por outro lado há outras  em que o diálogo representa 
o elemento mais vivo, mais comovente. Nesse caso seria um erro complicar a 
imagem, fazê-la exprimir demais: é preciso conservá-la bastante discreta e 
quase neutra para que a atenção do espectador volte-se unicamente para o 
jogo, para a expressão e para as palavras das personagens” (BETTON 1987,  
p.45). 
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 Para ENSEINSTEIN (1990), entre outros soviéticos, o som  possui um valor 

especial desde que contraste com a imagem, pois não acrescenta ao filme ruídos de 

passos sobre uma imagem que mostra um homem andando. Mas, se ao contrário, o som  

não for o prolongamento da imagem, se houver um contraste entre os dois, então nascerá 

uma nova significação. 

 Como pode ser observado, a voz e a fala são compreendidas pelos autores como 

elementos da linguagem cinematográfica e possuem uma natureza estética e, dessa 

forma, devem ser trabalhadas e construídas na busca de sentidos e significações.  

 A voz e o som, no cinema, muitas vezes são tomados como elementos que 

ilustram ou complementam a imagem. Do mesmo modo, o gesto e a voz no Homem, 

muitas vezes, são pensados como elementos ilustradores que, no entanto, fazem um jogo 

inseparável quando é pensada a sua relação com o conteúdo do discurso. Se o cinema é 

feito de conteúdo e forma, sua linguagem emerge nessa relação (o cinema comunica 

desse modo); e se,  analogamente, o homem se expressa pelo conteúdo e pela forma, sua 

linguagem também emerge dessa relação. Por esse motivo é impossível dissociá-los para 

poder compreendê-los. 

 PEREIRA (1980) problematiza o estatuto da mensagem lingüística no interior de 

um filme. O autor questiona a função do discurso falado no filme e a relação 

estabelecida entre imagem e palavra. Ele utiliza o termo fala no sentido que lhe é 

atribuído pela Lingüística e exemplifica a fala presente nos filmes como: diálogos, 

monólogos, voz situada fora do campo visual, longas exposições ou depoimentos, 

sussurros, primeiros planos sonoros, assincronismos, exclamações. Enfim, “toda uma 

gama de possibilidades que correspondem, de certa forma, a um espaço de significações 

imanentes que vai da simples interjeição às modulações do canto” (p.92).  

  Essas vozes, segundo o autor, foram modificadas e até mesmo tornadas 

irreconhecíveis devido à intervenção dos recursos mecânicos, dos aparelhos que gravam 

e depois reproduzem os dados fônicos em condições artificiais (p.92). 
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  Para ele a “dramaturgia do som”, até a década de 80, não foi devidamente 

estudada pelos teóricos  de cinema e foi tematizada sempre de forma genérica e 

superficial. A música foi um dos elementos estudados a partir das suas influências sobre 

a narrativa e o ruído e a fala foram pouco investigados. Os estudos sobre a fala no 

cinema foram realizados tomando-se como objeto o diálogo, extraindo-o do contexto 

fílmico, tomando-o independentemente dos outros processos do filme, o que o autor 

critica por acreditar que nenhum dos elementos de um filme por ser compreendido fora 

da sua totalidade, pois o filme é uma estrutura complexa. 

 Segundo o mesmo autor, para muitos teóricos haveria uma hierarquia a favor da 

imagem, uma dependência da fala, que teria assim, seu papel fortemente diminuído e sua 

carga particular de informação ameaçada, 

 
“a camada diegética, pode emergir só no jogo verbal, na indissolúvel junção 
fala/imagem, na fala/música, ou na fala/ruído, e assim por diante. Nessa 
aventura bem construída - e precisamente por ser tão bem fabricada - todos 
os valores expressivos são integralmente acionados. As hierarquias quando 
eventualmente existem, não vão muito além de meras formações provisórias, 
logo dissolvidas em beneficio da própria dinâmica do filme” (PEREIRA 
1980, p.96). 

 

 O autor comenta ainda a radical transformação pela qual passa a fala ao ser 

gravada, elaborada e depois reproduzida através dos recursos técnicos. O aspecto sonoro 

gera na organização interna da obra uma nova trama de relações entre fala, ruídos, 

imagens e músicas.  Ela perde a sua autonomia e não pode ser identificada ou 

confundida com a linguagem oral de uso cotidiano. “Em princípio assume nessa 

conjuntura uma natureza propriamente estética, de signo que vai ser utilizado em 

mensagem na qual a função estética se torna primordial” (p.98). 

 A palavra dos atores em um filme se dá a ouvir como a imagem a ver, mas ela é 

mostrada e não dirigida ao espectador. A arte dos integrantes da equipe que produz o 

filme, está exatamente na habilidade para dar origem a uma tessitura na qual os fios 

isolados se perdem, ficam irreconhecíveis enquanto tais. “Essa mesma capacidade é a 
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que se pressupõe no espectador ideal, qualificado: saber ouvir/ver um conjunto de 

reenvios significantes, um autêntico circuito de significações multidimensionais” (p.98). 

 Não há, portanto, uma linguagem específica ou determinante do cinema, pois ele 

é uma estrutura complexa, construído a partir da sintonia de diversos elementos. O que é 

específico no filme é a “homogeneização das eventuais unidades integradas, 

dissolvendo-as e transfigurando-as, desmontando-as para melhor incorporá-las ao fluxo 

terminal” (p.101). 

 Por fim o autor questiona como se dá na prática essa fusão dos elementos do 

filme e em que medida o valor de uma obra está na dependência da fusão completa dos 

elementos heterogêneos. 

  DOANE (1991) afirma que, na situação cinematográfica, três tipos de espaço 

estão presentes: o espaço da diegese, que não tem limites físicos e não pode ser contido 

ou medido, pois é um espaço virtual construído pelo filme e é delineado como possuindo 

peculiaridades audíveis e visíveis; o espaço visível da tela, que vem a ser o receptor da 

imagem, é mensurável e contêm os significantes visíveis do filme; e o espaço acústico 

da sala de projeção do auditório. Diferentes estilos cinematográficos, documentários, 

ficção estabelecem relações diferentes entre os três espaços. 

 A idéia de unidade é primordial dentro de um filme. Os diferentes elementos 

sensoriais produzem a heterogeneidade de um filme e a voz, como elemento sensorial, 

também participa desse processo. 

 
“As estratégias significantes no emprego da voz estão ligadas a tais efeitos 
homogeneizantes: a sincronização liga  a voz a um corpo em uma unidade 
cuja imediatez  pode ser percebida apenas como um dado; a voz off ancora o 
espetáculo em um espaço, estendido mas coerente; e os comentários em voz 
over situam a imagem, dotando-os de clara inteligibilidade. Em tudo isso o 
que precisa ser mantido é uma certa unidade” (DOANE 1991, p.472). 
 

 A autora afirma que o uso da voz off constitui uma negação do enquadramento 

como limite. 
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 Segundo BURCH (1992), como foi apontado anteriormente, é estabelecida uma 

dialética no cinema que se refere aos seus diversos elementos. Os parâmetros sonoros  

também se referem a organizações dialéticas e, para ele, a dialética fundamental é a que 

opõe e une som e imagem “a legibilidade do som é tão variável quanto à da imagem: um 

primeiríssimo plano sonoro de uma gota d’água caindo em uma pia pode ser, para o 

ouvido, tão dificilmente identificável quanto, na tela, um primeiríssimo plano da 

articulação do polegar de uma mulher” (p.16). 

 De acordo com o autor o som possui um potencial evocativo, onde pode-se ver a 

imagem por meio dele. No entanto, há grande dificuldade em tornar determinados sons 

verossímeis, sobretudo se ocorrem em off, despojado da imagem (seu suporte 

explicativo). Geralmente o espaço em off tem muito mais vida por causa do som. O 

microfone capta toda a mistura dos sons presentes e os reproduz por igual, através de 

uma única fonte, o sistema de reprodução do som do cinema, fenômeno comparável à 

maneira como a câmera reduz as três dimensões de um campo real às duas dimensões da 

tela. 

Para se ouvir claramente uma conversa em um ambiente barulhento é preciso que 

se grave o som ambiente e as palavras separadamente, equilibrando o conjunto na 

mixagem e 

 
“essa presença equilibrada dos componentes sonoros de um filme, 
canalizados através do funil que é o alto-falante do cinema, exige a 
composição musical total de todos os elementos que integram a trilha sonora, 
da mesma forma que a natureza da imagem projetada na tela exige uma 
preocupação constante com a organização plástica, também totalizante” 
(BURCH  1992, p.118). 

 

Segundo o mesmo autor, há dois tipos de matéria sonora: o som direto e som 

restituído pela mixagem, que podem representar os dois extremos de uma dialética. 

Muitas vezes tomadas “improvisadas” são pós-sincronizadas em estúdio e tomadas 

encenadas recebem uma ambientação sonora gravada ao vivo. “Um dos princípios da 
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gravação em estúdio é o silencio ambiente, um vazio que se povoa depois com sons, de 

forma a simplificar ao máximo a apreensão do espaço em off” (p. 119). 

 
“o som em off sempre introduz o espaço em off...E quando o som atua 
sozinho (sons ambientais, música ou voz em off, sem indicação de direção), 
pode-se dizer que ele introduz todo o espaço ambiente (....). Mesmo quando 
não há indicação de direção, o som refere-se sempre ao parâmetro da 
distância, em função da presença do plano sonoro” (BURCH 1992, p. 48). 

  

 O autor identifica como som cinematográfico: os ruídos, identificáveis ou não, 

música e diálogos e conclui que o som desempenha um papel mínimo em participações 

nas pesquisas de novas formas,  quando se considera suas inerentes possibilidades. 

 Para CHION (1993), o cinema falado trouxe um elemento novo para o cinema, 

que por sua vez, pode ser utilizado como ampliador do espaço fílmico, ou seja, a 

exploração de um espaço fora do enquadramento fazendo soar a voz de alguém que está 

presente porém fora de campo. O espaço existe, mas a câmera não pode mostrar. O autor 

acredita que o som é um elemento expressivo e autônomo do filme, podendo entrar em 

diversos tipos de combinação com a imagem. A primeira forma de relação é som in e 

som off, que estaria relacionada ao espaço do campo e fora de campo. 

  O autor define  a voz off como “acusmática” e, para ele, ela pode causar 

inquietação e ter um efeito eloqüente. Esse efeito sugere um corpo e ativa a criatividade 

do espectador. A partir do momento que a pessoa que fala insere seu corpo no 

enquadramento, no campo visual, a voz perde de certa forma esse efeito  e o autor o 

defini como “desacusmatização”. 

 Para  o mesmo autor o cinema falado é também um fora de campo que pode ser 

povoado de vozes acusmáticas, de vozes fundadoras e determinantes, vozes que 

comandam, que invadem e vampirizam as imagens, que tem o poder de guiar a ação e de 

chamá-la, de fazê-la surgir e se perder. Quando há a presença de uma voz acusmática 

(sem a imagem do corpo, pessoa ou ser, que fala), que nunca foi visualizada, quando não 
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há um rosto que a define, tem-se dessa forma, segundo o autor, a presença de um ser 

especial, como uma sombra falante que se movimenta  que  ele chama de acousmetres. 

 Para CASTRO (2001),   

  
“podemos encontrar personagens semi acousmetres, ou processos de 
desacusmatização parciais quando ainda não vimos a boca da personagem 
que fala, mas vimos, por exemplo, sua mão,  as suas costas, os seus pés ou a 
sua nuca. Até que a boca e o rosto não sejam totalmente revelados, o olhar do 
espectador não pode verificar a coincidência da voz com a boca, a 
desacusmatização é incompleta e a voz conserva uma aura de 
invulnerabilidade e de poder mágico” (CASTRO, 2001, p. 34). 

  

   

 MANZANO (2005), com uma visão atual e com experiência prática e teórica 

como sound designer, contribui muito para a reflexão sobre o papel do som na 

linguagem cinematográfica. Em seu trabalho percorre grande parte da história do som no 

cinema, desde seu advento, bem como avanços tecnológicos que resultam numa 

modificação na maneira de construção filmica, com o surgimento do sistema Dolby e a 

figura do sound designer. Segundo o autor,  

 
“se constatamos até o momento que o trabalho sofisticado na trilha sonora 
resulta de uma sofisticação no modo como se articula som e imagem, então é 
natural que tal papel sonoro seja resultado de uma articulação prevista desde 
a direção, na filmagem, ou mesmo antes disso, já no roteiro. Pode-se 
considerar como ponto alto de uma narrativa que ela seja contada por 
imagens e sons, literalmente, havendo igualdade de importância dos dois 
elementos. Assim como a câmera pode contar uma história, o som, através do 
controle dos elementos que compõem a trilha sonora, pode contar uma 
história diferente ou pode mesmo enfatizá-la, assumindo função determinante 
na condução da narrativa” (MANZANO 2005, p. 83). 

 

 

2.2.2. A voz do ator no teatro   
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Ao pesquisar a voz no teatro, é possível notar que essa é uma área que aprofunda 

as questões relacionadas à voz do ator e por conta disso uma breve pesquisa nessa área 

se faz necessária para ajudar a compreender também a voz no cinema. 

  Dentre os métodos dos grandes teatrólogos, há em comum a  idéia de que tudo 

que deve ser procurado para a composição de uma personagem encontra-se dentro do 

próprio ator, porém ele não deve perder o contato com o que está fora dele. No momento 

da atuação, o resultado final é a relação entre interior e exterior. Para Aristóteles não 

havia  treinamento para o ator, pois nascia-se com o talento para vivenciar as emoções 

das personagens e carregá-las para a platéia ou não. Essa questão começou a ser 

aprofundada com o trabalho desenvolvido por Konstantin Stanislavski, nas primeiras 

décadas do século XX. 

 STANISLAVISKI (1970) afirma que o ator necessita de motivação para atingir 

suas metas no palco, pois durante a temporada teatral, verificou que os gestos, o corpo, 

as intenções, tornavam-se vazios e mecânicos; destituído daquilo que ele chamou de 

“atmosfera criativa”. O autor cria, como ferramentas para o ator, os conceitos de 

memória emotiva e memória sensorial. Com o uso da memória emotiva, constata que em 

muitas de suas produções era possível atingir um excelente nível de fusão entre ator-

personagem. 

O autor descreve dois caminhos possíveis para a criação da personagem: no 

primeiro sugere que o ator  construa as circunstâncias internas, história de vida, atitudes 

e gostos da personagem. No segundo, não excluindo o primeiro, há também a 

necessidade da caracterização física da personagem, que fornece ao ator subsídios para 

sua criação interior. Dessa forma, posições alteradas dos lábios, língua ou bochecha 

podem modificar a expressão falada, ou uma curvatura nas costas pode alterar a maneira 

de andar, e assim por diante.  

O trabalho com a  memória afetiva é desenvolvido pois, para que o ator descubra a 

lógica do comportamento de uma personagem, é preciso considerar as suas próprias 
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associações mentais e emocionais, os mecanismos de reação e seu passado, ou seja, 

reagir como se o ator se encontrasse na mesma situação da personagem. 

Porém o autor constatou que as emoções são independentes da vontade, mas o que 

é feito depende da vontade, ou seja, ações do fazer. Não  é possível sentir novamente o 

que foi sentido em termos de emoção, o que foi sentido em determinado momento, mas 

pode-se refazer o que foi feito. Dessa forma as pequenas ações são iscas para as 

emoções e seu método passa a ser a pesquisa intensa das ações físicas . 

Sobre a fala na arte do ator, STANISLAVISKI (1970) utiliza o conceito de 

subtexto definido como aquilo que se esconde por trás e por baixo das palavras textuais 

de um papel,  

“é a expressão manifesta, intimamente sentida de um ser humano em um 
papel, que flui ininterruptamente sob as palavras do texto, dando-lhes vida e 
uma base para que existam. O subtexto é uma teia de incontáveis, variados 
padrões interiores, dentro de uma peça e de um papel tecida com “se” 
mágicos, com circunstâncias dadas, com toda sorte de imaginações, 
movimentos interiores, objetos de atenção, verdades maiores e menores, a 
crença nelas, adaptações, ajustes e outros elementos semelhantes. É o 
subtexto que nos faz dizer as palavras que dizemos numa peça” 
(STANISLAVISKI 1970, p. 137). 

Assim, somente quando os sentimentos se integram à corrente subtextual é que a 

linha direta da ação de um papel passa a existir e ela se manifesta pela fala, “em cena a 

função da palavra é a de despertar toda sorte de sentimentos, desejos, pensamentos, 

imagens interiores, sensações visuais, auditivas e outras, no ator, em seus comparsas e 

por intermédio deles, conjuntamente – no público” (p. 138). 

A palavra adquire valor pelo conteúdo do subtexto e daquilo que ele contêm. 

Pode-se afirmar que grande parte do conteúdo subtextual é dada pelos elementos supra-

segmentais da fala, pois as acentuações presentes na voz falada comunicam sentimentos 

e as pausas criam um ritmo na voz falada que comunica sentimentos. 

 Ainda de acordo com ao autor  “falar é desenhar imagens visuais” (p. 142), ou 

seja, a palavra é uma evocação de imagens que, por sua vez, formam o subtexto. O ator 
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deve transmitir o seu subtexto imaginário ao criar uma corrente ilustrativa, que flui sob o 

texto falado. 

O mesmo autor enfatiza a importância de se criar um estado interior para que o 

ator possa viver a personagem, construindo  um caminho possível de se trilhar, com as 

informações trazidas pelo texto teatral. O autor enfatiza a necessidade do ator considerar 

os aspectos concretos, acessíveis e palpáveis, pois é esse real que cria a possibilidade do 

que é escrito e lido passar a ser sentido.  

O autor separa as pausas em três categorias, de acordo com suas funções: a pausa 

lógica, a psicológica e a luftpause. As lógicas, dividem uma frase em períodos, unem as 

palavras em grupos e separam esses grupos uns dos outros, mudam o sentido do texto, 

“modelam mecanicamente as medidas, frases inteiras de um texto, contribuindo assim 

para que elas se tornem compreensíveis” (p. 152). 

A psicológica “dá vida aos pensamentos, frases e orações. Ajuda a transmitir  o 

conteúdo subtextual das palavras... é um silencio eloqüente” (p.163). Ele afirma que as 

regras da língua estão sujeitas a ela, pois pode ser colocada em um lugar 

gramaticalmente não aceito pela regra, porém, pelo sentido, o ator pode inseri-la onde 

melhor constatar seu efeito comunicativo e sua duração é proporcional ao tempo 

necessário para cumprir o objetivo da cena. 

A luftpause  seria uma pausa para tomar ar ou fôlego. É bem rápida e tem a função 

de uma rápida inspiração de ar e, freqüentemente, não se constitui nem mesmo numa 

interrupção. 

 Entoações e pausas têm o poder de causar um forte efeito emocional no ouvinte. 

As pausas também permitem a quem contracena a visualização das imagens de quem 

falou e assim possibilita um tempo para que possa decifrar, absorver e sentir, o que 

ouviu. 

Sobre as entoações o autor afirma  
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“cada uma das entonações produz certo efeito nos ouvintes, forçando-os a 
fazer alguma coisa: o símbolo fonético de uma interrogação requer uma 
resposta; o ponto de exclamação pede compaixão, aprovação ou protesto; 
dois pontos pede uma consideração atenta daquilo que se lhes segue; e assim 
por diante” (STANISLAVISKI, 1970, p. 155). 

   

  Assim sendo, a entoação e a pausa são elementos essenciais, visto que “o ouvinte 

não é afetado apenas pelos pensamentos, impressões, imagens que se ligam às palavras, 

mas também pelas tonalidades das palavras, as inflexões, os silêncios, que preenchem 

tudo o que as palavras deixaram por exprimir” (p. 161). 

 Outros teatrólogos como ARTAUD, GROTOWSKI, BROOK, BARBA e OIDA 

são, como STANISLAVSKI, formadores dos alicerces do teatro do século XX, e 

contribuíram para consolidar outras técnicas de interpretação.  

 ARTAUD (1999) ao discorrer sobre as entoações afirma  que essas fazem parte 

da base da linguagem  e devem “constituir uma espécie de equilíbrio harmônico, de 

deformação secundária da palavra, que deve poder ser reproduzida a vontade” (p.90). 

 GROTOWSKI (1987) deu continuidade ao método de STANISLAVSKI e afirma 

que o ator deve concentrar-se no que precede a ação, pois antes de se fazer alguma coisa 

há um impulso, algo de dentro do corpo que se projeta. Acredita  que o processo de 

descobertas do ator contemple a busca da eliminação da resistência do organismo ao 

processo psíquico, ou seja, sublimar o espaço de tempo que existe entre o impulso 

interior e a reação exterior, sendo ambos concomitantes na vida cotidiana. Constrói o 

método da via negativa, cujo objetivo é libertar o ator de seus bloqueios psíquicos e 

corporais, para que possa dispor-se integralmente de sua presença no palco. Dessa 

forma, não há  a aprendizagem de algo novo, mas sim a retirada dos obstáculos que o 

impedem. 

Para o autor, a elasticidade do aparelho vocal e da respiração do ator deve ser 

muito mais desenvolvida do que em outro homem, pela necessidade deste viver diversas 
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pessoas em sua profissão e é preciso capacitar o ator a produzir reflexos sonoros, que 

sejam rápidos a ponto do pensamento não ter tempo de intervir.   

Segundo BROOK (1995), a compreensão do que é falado em cena está 

relacionado com o tom de voz, a intensidade, as pausas e ao silêncio, que define como 

características relacionadas à música vocal do ator. Para ele, esta traz consigo a 

dimensão humana do sentimento e do desejo e, por isso, ela comunica algo verdadeiro. 

Para BARBA (1991), “a voz tanto na sua componente semântica e lógica quanto 

na sua componente sonora, é uma força material, um verdadeiro ato que põe em 

movimento, dirige, dá forma, pára”. 

Para finalizar, OIDA (2001)  ao abordar a voz, acredita que, fundamentalmente, 

ela é feita de respiração, e mudanças de respiração, causam impacto interno, ou seja,  

respirar de diferentes modos modifica a sensação física e emocional do sujeito, pois cada 

padrão corresponde a um sentimento ou ânimos diferentes. Isso ajuda na interpretação 

para criar reações verdadeiras. O autor propõe exercícios vocais associados com a 

imaginação. 

 Ainda esse autor,  afirma que sonoridades diferentes evocam respostas interiores 

diferentes, e a interpretação do espectador se altera de acordo com elas. 

 
“A sonoridade das palavras irá alterar a percepção do público com relação ao 
personagem. De certo modo, não existe uma coisa chamada personagem; 
existe um acúmulo de detalhes que o público interpreta como traços de uma 
personalidade particular. Esses detalhes incluem o modo como a pessoa fica 
em pe e se movimenta, que palavras ela escolhe para se comunicar, quão 
rápido ela responde as  situações que se apresentam, e assim por diante. 
Usando esses elementos o público gradativamente pinta um retrato, que 
finalmente revela por si só ser aquela pessoa. Quando os detalhes mudam, a 
interpretação do público automaticamente muda” (OIDA 2001,  p. 146). 

 

 Assim, para ele as palavras do texto são apenas uma pequena parte da 

personagem ou da história que está sendo contada. O texto, para o autor é como um 
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iceberg, onde é possível ver apenas sua ponta, “enquanto que abaixo da superfície existe 

uma massa enorme que passa despercebida...nós precisamos descobrir todo o resto do 

material que não está disponível no texto. Se fizermos isso primeiro, então o texto irá 

simplesmente surgir quando for o momento de ensaiar” (p. 151). 

 
 
 
 
2.2.3. A voz do ator na Fonoaudiologia 

 

 QUINTEIRO (1989), em seu estudo, sugere uma abordagem de atuação 

fonoaudiológica para o trabalho com a voz e a fala do ator. Segundo a autora: 

 
“algumas recomendações sobre postura, respiração, higiene vocal, tensões e 
relaxamento, orientações cênicas do uso da voz e da fala estão perfeitamente 
de acordo com nosso pensamento, que é o de esclarecer ao máximo o 
profissional de teatro para que faça uso consciente e equilibrado das suas 
potencialidades vocais, recurso primeiro para a interpretação teatral de um 
texto” (QUINTEIRO 1989, p.16).  

  

Para a autora a pausa é um instrumento que possibilita estudo, elaboração, 

experimentação e até transformações da fala cênica, na busca da maneira de expressar a 

intenção da personagem. A autora classifica as pausas em dois tipos, em que uma é 

utilizada quando o ar acaba e outra, quando acaba o assunto. Ambas podem ser grafadas 

no texto. Acredita que a grafia das pausas no texto serve para uma orientação de quando 

respirar, tanto pela necessidade de retomada de ar por parte do ator, quanto pela 

característica interpretativa do silêncio. 

KROPF (1990) busca em seu trabalho abordar a importância da voz/fala na 

interpretação do ator de telenovela como elemento de valorização em sua atuação. A 

autora discorre sobre a fonação, contextualiza a voz/fala no teatro do século XIX, no 

rádio  e na televisão no século XX. Posteriormente, discute a fonação  para o ator de 
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telenovela, a relação da cor da televisão com a emissão vocal nas telenovelas, pois 

segundo a autora, é possível atribuir diversas cores às diferentes vozes e as vozes dos 

atores de telenovela devem estar harmonizadas às cores do cenário.  

 MAESTRINI e FERNANDES (1994), ao entrevistarem atores com experiência 

de trabalho vocal fonoaudiológico, procuram conhecer como acontece o encontro do 

fonoaudiólogo com ator, as expectativas e impressões que esse tem em relação ao 

trabalho fonoaudiológico. Apontam que os aspectos relacionados às mudanças vocais 

após o trabalho fonoaudiológico foram: a consciência do ator com relação ao aparelho 

fonador, os cuidados relacionados à saúde vocal e maior segurança na atuação no palco.  

Concluem que o trabalho vocal com os atores, feito pelo fonoaudiólogo, é fundamental 

para o ator que faz uso da voz como instrumento de trabalho e que, muitas vezes, é 

procurado apenas como “pronto socorro vocal”.  

 Segundo as mesmas autoras a necessidade do trabalho fonoaudiológico  é mais 

evidente no teatro do que na televisão. Além disso, os atores apontam que o trabalho 

fonoaudiológico e dos professores de canto são diferentes, pois o fonoaudiólogo se 

preocupa com o aspecto organo-funcional e  o professor de canto em fazer o ator soltar a 

voz, afinar os ouvidos e descobrir suas possibilidades vocais. Sugerem, a partir disso, 

que o fonoaudiólogo deve ressignificar a sua atuação marcadamente clínica  para um 

contexto onde a arte tenha mais importância. 

 GAYOTTO (1997) tem uma proposta inovadora e consistente de preparação 

vocal especialmente para a interpretação teatral. A autora desenvolve três idéias 

primordiais para a compreensão e o trabalho com a voz no teatro. A primeira é o 

conceito de ação vocal, a segunda é a idéia de que a voz é sempre outra e a terceira é a 

construção e sistematização de uma forma de apreender uma ação na voz, tornando 

comunicável sua percepção e potencializando seu uso. Para isso a autora desenvolve a 

partitura vocal que permite traçar cartografias de emissões vocais “para que se possa 

perceber e pensar o quanto, como e porque da ação numa voz em um dado momento, 



 63

bem como suas relações com a fala, com o corpo e com os contextos onde é produzida e 

efetuada” (p.8).  

A autora afirma que a ação vocal  é  a possibilidade de materializar a voz falada 

em cena. Dessa forma, a fala das personagens é traduzida em cores e formas. A partitura 

vocal permite que o ator registre o que construiu e realizou com a voz falada, pois a 

marcação de sinais referentes aos parâmetros vocais asseguram a repetição do que teve 

um efeito positivo e a modificação do que pode ser melhorado na comunicação com a 

platéia.  

 SANTIAGO (2001) aprofunda-se no estudo da voz do ator, sempre relacionado à 

interpretação cênica à especificidade do teatro. O autor analisou a inter-relação corpo e 

voz tomando como referencial teórico a proposta de LABAN. 

De acordo com MÄRTZ (2002) há diferentes métodos para o desenvolvimento da 

técnica cênica do ator. A voz do ator se encontra entre a corporalidade e a textualidade, 

pois se estende para além do corpo do ator na elaboração constante de significações 

construídas ao longo do processo de oralização do texto e o trabalho vocal se sustenta no 

corpo do ator e no texto que vai dizer. Dessa forma a relação entre corpo, voz e texto  

permeia todo o trabalho. 

A autora também se refere à importância da entoação para a expressão das 

emoções no trabalho vocal do ator. 

GRANDO (2002) afirma que o ator cria, na construção de sua personagem, um 

“terceiro texto”. Para essa autora, é a repetição, os estudos, a escuta e a observação que 

possibilitam ao ator encontrar formas de falar e de se movimentar em cena, que 

expressem sentimentos e intenções de sua personagem.  

Em estudo comparativo da emissão de voz no teatro, na televisão e no cinema 

SANTORO (2004) busca enfocar as diferentes abordagens vocais nos três veículos de 

comunicação, baseando-se em questionários e entrevistas,  e conhecer as maiores 
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dificuldades encontradas entre estudantes e atores. Constata que essas dificuldades se 

agravam quando varia o meio para essa comunicação. A voz no teatro difere, 

principalmente, quanto à intensidade, solicitando maior esforço vocal, variável conforme 

o espaço onde a voz será projetada (o tipo de teatro, do palco, da platéia); a composição 

da personagem (a postura, idade, sexo, tipo de interpretação); e o método solicitado pelo 

diretor. Segundo a autora, a televisão e o cinema demandam menos esforço vocal, porém 

colocam em evidência e amplificam a respiração bucal ruidosa e requerem maior clareza 

na articulação das palavras e dos fonemas. 

 Ela conclui que a emissão vocal está diretamente voltada para a proposta de 

trabalho, diferenciadas entre os três meios de comunicação. Sugere que atores e 

estudantes devem saber da especificidade de cada contexto para que façam ajustes 

necessários a cada solicitação evitando desgaste vocal e o desenvolvimento de alterações 

laríngeas.  

Com uma proposta específica de análise da voz no cinema, CASTRO (2001) 

discute a comunicação oral nos filmes “The nutty professor”, 1963, dirigido por Jerry 

Lewis e de seu remake de 1996, dirigido por Tom Shadyac. A autora verifica as 

diferenças no uso da voz e de aspectos da comunicação oral nos dois filmes. Constata 

que a primeira produção, de 1963, apresenta uma comunicação pautada no diálogo e no 

respeito ao interlocutor, enquanto o filme de 1996 apresenta o uso da voz em registros 

onde prevalecem barreiras à comunicação, com alto índice de interferências nos diálogos 

e a falta de um trabalho vocal adequado para a caracterização das personagens. Segundo 

a autora, a interlocução dos campos fonoaudiológico e cinematográfico é positiva, pois 

pode trazer grandes contribuições para ambos. O cinema por trazer para os estudos 

fonoaudiológicos da voz a possibilidade de ouvir várias vozes em diferentes contextos 

narrativos e não apenas no espaço clínico, ao mesmo tempo em que a decupagem 

fonoaudiológica dos filmes traz ao cinema a possibilidade de aprofundamento do estudo 

da voz do ator e das personagens nesse contexto específico.  
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 Segundo a autora o cinema dita normas, costumes e cultura e isso também 

engloba o modelo de comunicação oral apresentado pelos filmes. 

AMARAL (2005) entrevistou fonoaudiólogos, atores e diretores, todos com 

experiência de atuação no cinema com a intenção de investigar as particularidades do 

uso da voz no cinema. Categorizou os dados das entrevistas em: caracterização dos 

entrevistados; construção da personagem no cinema; interpretação no cinema; 

fragmentação da interpretação no cinema; relação com o diretor; expressão vocal no 

cinema; técnicas vocais específicas; trabalho fonoaudiológico (técnicas utilizadas) e 

demanda fonoaudiológica. Foi possível constatar que a interpretação no cinema está 

permeada pela câmera que participa da construção de significações, assim como a 

representação do ator, a montagem, a iluminação, o cenário, entre outros. Além disso, o 

ator tem menos mobilidade de movimento, pois deve permanecer ao alcance do olho da 

câmera. O som e a imagem são ampliados e, por isso, a interpretação deve ser mais sutil. 

Muitas vezes o ator deve interpretar mesmo à ausência do seu parceiro (que pode ser 

feito por computação gráfica, por exemplo - inserido da pós-produção). Um olhar, um 

gesto, qualquer som produzido têm significados, pois será captado e ampliado. A 

interpretação do ator não possui uma unidade, é fragmentada cena a cena, o que exige 

maior concentração do ator. Alguns recursos foram apontados como técnicas que 

auxiliam nessa questão como a respiração, a voz e a discussão da cena anterior com o 

diretor.   

No cinema não há o retorno imediato do público, o que, segundo a autora, também 

interfere na interpretação. O set de filmagem é um ambiente confuso, com muitos 

estímulos externos e também exige maior concentração do ator. A relação com o diretor 

é direta, todo o trabalho segue suas idéias, autorização e determinação. Em alguns filmes 

o ator recebe o roteiro e pode estudá-lo e utilizá-lo como recurso para a continuidade das 

cenas e unidade do papel. Em outros filmes, o ator não recebe o roteiro, trabalhando de 

forma que as próprias ações ensaiadas despertem e concebam o texto. 
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 A mesma autora afirma que a voz deve projetar-se em direção ao boom, 

microfone, que  é um elemento importante com o qual o ator deve interagir na atuação 

no cinema. A voz  é gravada e pode ser usada como elemento fundamental na 

construção de uma cena ao ser usada na direção contrária das ações (uma cena muito 

intensa dita em sussurro, por exemplo), harmonizada aos demais elementos, entre outras 

possibilidades. É um elemento estético importante e o ator que possui um trabalho de 

voz conta com um recurso expressivo a mais, podendo criar com maior liberdade.  

O espaço de gravação, que se diferencia em cenas internas e externas, requer que o 

ator saiba projetar a voz de acordo com esses espaços. Devido às inúmeras repetições de 

cada cena, em várias tomadas, o ator precisa desenvolver  resistência vocal para não 

entrar em fadiga e desgaste, ao contrário do teatro, que exige maior intensidade. 

Geralmente, o cinema busca a reprodução fiel da realidade e, por isso, segundo a autora, 

a questão do regionalismo foi levantada por vários entrevistados. Por ser realista, a 

personagem deve se expressar também dessa forma e o trabalho com o sotaque e 

regionalismo deve ser bem aprofundado e detalhista, trazendo o conceito, ou seja, a 

cultura e a realidade das personagens. 

 No cinema a expressão vocal deve ser mais contida devido à força dos detalhes 

promovida pela câmera e pelo microfone que reproduzem, de forma ampliada, a 

realidade. Por isso, afirma que no cinema o ator expressa a vida interior da personagem, 

pois os conteúdos são mais internos do que externos. Internamente a preparação do ator 

deve ser muito rica, principalmente nos detalhes e nas profundezas da personagem. 

 Aspectos importantes levantados nessa pesquisa foram: a importância da 

inteligibilidade da fala (para que o espectador entenda toda a emissão, inclusive nos 

finais da frase, que tendem a baixar a intensidade, por isso a ênfase com o trabalho 

articulatório, principalmente com as consoantes); a resistência vocal (que deve ser 

trabalhada devido à intensa repetição das cenas); projeção vocal (direcionando a voz ao 

boom, pois o som é ampliado e a voz deve ser usada levando-se em consideração suas 

nuances, sem  necessidade de trabalhar com alta intensidade) (AMARAL, 2005). 
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2.2.4. Expressividade oral 

 
 

Os parâmetros vocais utilizados nesta pesquisa são: loudness, entoação, 

velocidade, prolongamento e pausa. São recursos vocais que, em composição a outras 

formas de expressão do homem, transmitem idéias, pensamentos, intenções, sentimentos 

e afetos. 

A expressividade é a forma como o sujeito exterioriza os seus sentimentos, 

sensações e idéias, conteúdos que existem internamente que ao serem externalizados, 

tomam uma forma singular e diferente para cada pessoa. Segundo SOUSA (2005), a 

expressão funciona como dispositivo de elaboração, cumprindo importante papel na 

criação de destinos aos conteúdos internos (forças pulsionais) que são derivados de 

experiências intensas. A expressão é o meio para se atingir um objetivo e dessa forma 

tem que ressoar no outro, o afetar, pois aquilo que exprime pode se completar e 

enriquecer ou também pode se frustrar no encontro com o outro. 

MADUREIRA (2005) ao falar sobre a expressividade da fala, afirma que esta se 

constrói a partir das interações que se estabelecem entre elementos segmentais (vogais e 

consoantes) e prosódicos (ritmo, entoação, qualidade de voz, taxa de elocução, pausas e 

padrões de acento) e das relações que se estabelecem entre som e sentido. 

Prosódia é o termo utilizado para referir o conjunto de fenômenos que envolvem 

os atributos acústicos de freqüência, intensidade e duração, associados a unidades mais 

vastas do que o segmento, como a sílaba, palavra ou frase. 

Segundo a autora, os elementos prosódicos exercem diversas funções entre elas: 

segmentar o fluxo da fala, facilitar a compreensão da fala, destacar elementos na fala 

(conferir proeminência), expressar modalidades (declarativa, interrogativa etc), atitudes, 



 68

emoções, condições físicas etc. O sentido de um mesmo enunciado pode ser alterado em 

função das escolhas prosódicas que são feitas. 

 Tanto os segmentos quanto os elementos prosódicos são passíveis de serem 

analisados quanto aos três parâmetros acústicos: duração, freqüência fundamental e 

intensidade. Dessa forma  a matéria fônica, o som da voz, evoca sentidos e todos esses 

elementos são uma forma do falante materializar em som suas idéias, atitudes e 

sentimentos para comunicá-las ao ouvinte. 

A mesma autora em outra obra (1992)  definiu propriedades da dinâmica da voz 

como: volume, melodia, pausa, ritmo, alongamento e a velocidade de fala. Volume, para 

a autora, é a altura do som e pode ser baixo ou alto; melodia  é definida como padrões de 

pitch que caracterizam as unidades lingüísticas sintagmáticas ou frasais e podem ser 

ascendentes ou descendentes; e alongamento é a extensão de tempo envolvida na  

articulação dos sons das vogais em posição tônica. 

Concluiu que a matéria fônica  serve para que o falante possa materializar em som 

suas idéias e sentimentos formando no ouvinte uma impressão. 

Verificou que ao mesmo tempo em que um único recurso fônico pode projetar 

diferentes efeitos de sentido no interlocutor, um único sentido pode ser veiculado por 

diferentes recursos fônicos produzidos pelo falante. 

GUBERFAIN (2004) aponta que os aspectos supra-segmentais dizem respeito aos 

sons não verbais, como gritos, gemidos, soluços, suspiros e choro, além da exploração 

da melodia das palavras, seu colorido e entoação. 

BOONE (1996) afirma que o modo como dizemos é transmitido por diversas 

estratégias de ênfase vocal, como  mudar o volume, agrupar palavras em uma só 

respiração, mudar a qualidade e a ressonância vocal, e essa maneira de falar está 

harmonizada com o humor. Segundo o autor, a inflexão ascendente torna a voz mais 

aguda, a descendente torna a voz mais grave e a monotonal não possui variações 
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marcantes. Loudness é a sensação subjetiva de intensidade, podendo ser fraca, média ou 

forte. A ênfase em uma palavra pode ser dada por meio do aumento do loudness, pelas 

pausas ou pela velocidade, por exemplo. 

MÄRTZ (2002) afirma que a textualidade no teatro, pode ser a narração de uma 

idéia, de uma imagem, de um fato ou sentimento, e também o texto inteiro de uma peça. 

Também pode ser uma textualidade sem palavras, uma peça que se tece dos gestos e 

imagens apresentados cenicamente. Enfim o trabalho com textos verbais pode ser 

iniciado com a pesquisa de improvisações, da qual vai resultar o texto a ser 

representado, ou pode partir de uma dramaturgia pronta. Assim o texto (palavras) 

surgiria de um outro texto, tecido pelas intenções, idéias, emoções e sentimentos. 

Ao falar sobre o contexto expressivo da fala do ator, essa autora aponta que na fala 

cotidiana a expressão se dá a partir de uma voloração apreciativa e isso dá o tom, a 

entoação do que é dito. A voloração apreciativa é expressa pelas entoações. Uma mesma 

palavra expressa por entoações diferentes apresenta significados diferenciados. Para 

cada entoação dada a uma palavra há contextos internos, mentais, pensamentos, 

sentimentos, sensações, vontades e imagens mentais diferentes. 

A mudança da curva entoacional corresponde a uma mudança de significado, ou 

seja, uma mudança na forma corresponde a uma mudança no conteúdo. 

GAYOTTO (1997) afirma que a ação vocal constitui-se de recursos vocais, que é 

tudo o que se dispõe para falar. Os recursos primários são: respiração, intensidade, 

freqüência, ressonância e articulação; e recursos resultantes são dinâmicas da voz, ou 

seja, projeção, volume, ritmo, velocidade, cadência, entoação, fluência, duração, pausa e 

ênfase. Esses recursos combinados expressam as intenções e sentidos vocais na emissão. 

De acordo com a autora, “as palavras de um texto  possuem ilimitadas possibilidades de 

movimento, assim como o mover-se corporalmente. Um enunciado, um texto inteiro, 

podem e devem ser elaborados como ação vocal, pois a palavra destituída de situação 

perde o vigor” (p. 28).  
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Segundo essa autora, a diversidade de tons da entoação determina curvas 

melódicas diferentes que podem ser ascendentes, descendentes ou mistas (ascendentes- 

descendentes, descendentes-ascendentes). Dependendo da curva, o tipo de resultante 

sonora define expressões bem diversas. 

Para BRANDI (1990), a pausa, quando utilizada no texto, não deve acontecer em 

todas as vírgulas e nem empregadas de maneira que mude o sentido da frase. Para tanto, 

trabalhar a musculatura envolvida na respiração permite que o ator coloque a pausa no 

lugar que pede o texto, a personagem e a intenção que se quer transmitir para a platéia e 

não onde ele tem necessidade por falta de treinamento.  

A autora afirma que a voz é a manifestação dos estados do ser e além de 

representar o pensamento, também representa os estados emocionais, momentâneos e 

permanentes do individuo. 

Segundo PASSOS (2002), as pausas e silêncios comunicam, pois esses recursos 

interferem no ritmo da voz falada em cena. Para a autora, esse ritmo é definido como um 

resultado da união de silêncios, da pausa, da entoação, da curva melódica, da velocidade, 

do acento e da intensidade. 

MIZUTANI (2001) aponta que as pausas são essenciais na transmissão da 

mensagem do texto. Para isso, a autora sugere que o ator seja estimulado a reagir 

segundo as intenções da cena teatral, para que possa vivenciar a situação e responder a 

ela. Nesse momento, é necessário que esse profissional esteja sensível a sua fala e ao seu 

silêncio, para avaliar como ele disponibiliza seus recursos vocais na expressão cênica e o 

que causa em seu interlocutor. 

ARRUDA (2004) aponta  que na lingüística e fonética o termo recursos fônicos se 

destina às variações da qualidade da voz, pitch, loudness, duração, velocidade de fala, 

pausa e ritmo. 
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Segundo BOLINGER (1968), a melodia da fala, sinônimo de entoação, expressa 

as emoções e atitudes do falante, relacionando-se aos aspectos semânticos, gramaticais, 

sintáticos. A entoação corresponde aos movimentos de pitch e são marcadas pela 

inflexão, mudanças ascendentes e descendentes, chamadas de curvas entoacionais.  

Segundo LAVER (1995),  a melodia de fala é comunicada principalmente pela 

mudança de pitch. O pitch é o correlato fonético perceptual da freqüência da voz, das 

vibrações das pregas vocais durante a fala. O loudness é o correlato perceptual da 

intensidade da voz. A velocidade de fala foi classificada pelo autor em rápida, media e 

lenta  a partir  de um padrão obtido por meio da medição da presença de sílabas por 

segundo e de palavras por minuto. O mesmo autor  afirma que cada enunciado  carrega, 

além da mensagem, uma declaração audível do grupo social, do físico, da personalidade 

e atitude do falante que  é percebida pela entoação, tom e qualidade de voz. 

Segundo CAGLIARI (1993), os enunciados de um discurso são sinalizados pela 

prosódia que exercem uma função direta nos efeitos de sentidos como variação da 

tessitura, da entoação, duração do enunciado e pausa. 

Assim é possível observar que, na construção da expressividade oral, os aspetos 

prosódicos tem papel predominante e, de forma geral, os recursos vocais transmitem 

conteúdos conscientes e inconscientes do falante. Expressam intenções, idéias, 

pensamentos e emoções, no entanto, não é possível estabelecer uma relação fechada 

entre os recursos vocais e os infinitos sentimentos existentes, e dessa forma, esses devem 

ser relacionados ao contexto em que são produzidos e à subjetividade do falante. Além 

disso, a expressividade oral vem acompanhada pela expressividade corporal, ou seja, o 

uso de gestos, olhares, movimentos, posturas.  

 FERREIRA (2005) traz um levantamento de pesquisas na área da 

Fonoaudiologia que tiveram como objeto principal a ser investigado a expressividade 

oral. De acordo com a autora, no início desses estudos buscou-se desenvolver um 

trabalho voltado para a expressividade, porém era ainda confundido com a demanda de 

alterações vocais. Mais tarde, a questão foi abarcada de forma mais efetiva, quando 
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relacionada ao uso profissional da voz, e dessa forma, o fonoaudiólogo trabalhava,  além 

da saúde vocal, questões sobre a expressividade, adequando a fala ao contexto 

profissional. Segundo a mesma autora,  

 
“a lingüística, mais especificamente os estudos que usam o referencial da 
análise acústica e aqueles que preconizam uma interface com a Sociologia, 
tem permeado a maioria dos trabalhos. A avaliação perceptivo-auditiva, 
utilizada de forma isolada ou em conjunto com a acústica, tem contribuído na 
realização dos trabalhos” (FERREIRA 2005, p. 12). 

 

3. MÉTODO 

  

            Esta é uma pesquisa qualitativa, pois está pautada em uma análise, de certo 

modo, subjetiva e vertical da voz, da sua relação com os demais elementos da linguagem 

cinematográfica e seu efeito na composição da mise en scène. Foi aprovada pelo 

Conselho de Ética, sob o nº 0008/2005 e tem natureza exploratória, por se constituir 

numa investigação sobre a produção de um filme, e descritiva por ser o material 

utilizado para consolidar os resultados deste trabalho, a análise de três trechos do mesmo 

filme. 

 Esta pesquisa se apoiou em um longa metragem nacional, Cidade de Deus, 

dirigido por Fernando Meireles e realizado em conjunto pela equipe de produção, diretor 

de arte, cinematografista, figurinista, produtores, fonoaudiólogas, atores, entre outros. 

Os atores foram escolhidos em função dos trechos selecionados e serão citados apenas 

aqueles que possuem maior destaque dentro de cada trecho. A escolha do filme Cidade 

de Deus como material deste trabalho aconteceu baseada no modo de produção e 

preparação dos atores sobre a qual o filme foi realizado, incluindo a assessoria 

fonoaudiológica. 
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 O método utilizado desenvolve-se em duas direções complementares. A primeira 

parte traz um LEVANTAMENTO DO CONTEXTO do filme Cidade de Deus e a segunda a 

ANÁLISE DE TRECHOS do filme. 

 O LEVANTAMENTO DO CONTEXTO refere-se à investigação dos momentos de pré-

produção, produção e pós-produção, onde foram utilizadas fontes orais e escritas 

divulgadas na mídia, ou seja, depoimentos e entrevistas da equipe de produção com 

ênfase, especialmente, no processo de preparação dos atores. Todo esse material foi 

selecionado para contextualizar o modo de produção do filme, casting, preparação dos 

atores, roteiro, cinematografia, filmagens, montagem, música, entre outros.  

 Os resultados dessa primeira parte encontram-se descritos nos sub capítulos: Da 

vida para o livro, do livro para a tela, A escolha do elenco, O processo de preparação dos 

atores, Assessoria fonoaudiológica e Cidade de Deus: a filmagem. 

 Especificamente para compor o subcapítulo Assessoria fonoaudiológica foi 

realizada entrevista com as fonoaudiólogas que participaram do processo de preparação 

dos atores do filme. As entrevistadas foram contatadas por telefone e foi marcado um 

encontro. A entrevista foi semi dirigida por questões que tiveram como temas principais 

a formação das entrevistadas, a trajetória no meio cinematográfico, a especificidade da 

linguagem, técnicas e estética cinematográfica na prática do ator, trabalho 

fonoaudiológico no filme Cidade de Deus e as técnicas utilizadas neste trabalho. Antes 

da realização das entrevistas as fonoaudiólogas assinaram termo de consentimento livre 

e esclarecido que detalha os objetivos da pesquisa e garante a não identificação de seus 

nomes. Elas foram identificadas por F1 e F2. Posteriormente, as entrevistas gravadas 

foram transcritas e os relatos encontram-se no subcapítulo Assessoria fonoaudiológica.  

 Após a realização, transcrição e leitura das entrevistas os dados foram 

categorizados nos seguintes temas: FORMAÇÃO DAS ENTREVISTADAS, EXPERIÊNCIA 

COM ATORES (incluindo atores de cinema), ESPECIFICIDADE DO TRABALHO 

FONOAUDIOLÓGICO NO CINEMA (incluindo as diferenças do uso da voz em televisão, 

teatro e cinema) e a ASSESSORIA FONOAUDIOLÓGICA NO FILME CIDADE DE DEUS.  
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A partir da pesquisa inicial sobre o contexto do filme, pode-se constatar que o 

mesmo foi dividido em três partes: a primeira, que se passa em meados dos anos 60,  é o 

começo do filme e conta a história do início da favela Cidade de Deus, no Rio de 

Janeiro. Mais acadêmico e convencional, com ênfase na  história do personagem 

Cabeleira, mostra o começo da criminalidade na favela, ainda iniciante e, de certa forma, 

ingênua. Na segunda fase, que se passa nos anos 70, a antiga criminalidade não é a 

maior fonte de renda, dando espaço às drogas e ao tráfico, que é o negócio do momento. 

É uma fase “hippie” e “lisérgica” do filme,  com ênfase na história do personagem Zé 

Pequeno. A terceira fase reflete o momento mais hostil do filme, pesado e sem regras, 

com ênfase na  história do personagem Mané Galinha e se passa quase nos anos 80, onde 

a guerra pelo tráfico instalou-se na favela, transformando a vida de todos. Foi em cima 

destas três propostas que o filme foi trabalhado e em cada uma delas optou-se por uma 

estética de produção, montagem, câmera, cores, cenário e interpretação diferenciadas. 

 Na ANÁLISE DE TRECHOS do filme Cidade de Deus, o instrumento utilizado para 

a coleta de dados foi a observação de três trechos de destaque selecionados (trecho 1, 2 e 

3) que representam fases distintas do filme e possuem estéticas também diferenciadas. 

Dessa forma, a voz se relaciona  de modo particular com os elementos da linguagem em 

cada uma delas. Nos trechos selecionados, a interpretação, o conteúdo emocional, a 

movimentação em cena, a câmera, a fotografia, a montagem, a utilização do som e, 

especialmente, da voz, podem ser analisados com maior precisão e em maior 

profundidade.  

 A análise das cenas foi baseada no método para pesquisa qualitativa com 

imagem, texto e som, proposto por BAUER e GASKELL (2003). Os autores sugerem, 

que os dados obtidos de cada cena sejam dispostos em um quadro, onde, de um lado os 

aspectos verbais são registrados e do outro, os visuais. Com base nessa proposta, 

primeiramente foi elaborado um quadro (Quadro 1) que explica os elementos da 

dimensão visual e os elementos da dimensão auditiva utilizados na pesquisa.  
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 Os elementos analisados da dimensão visual foram: a câmera (movimentos, 

velocidade, planos), fotografia (cenário, cores, iluminação), figurino e montagem. Os 

elementos da dimensão auditiva foram: a voz (loudness, velocidade, entoação, pausa e 

prolongamento),  sound effects, trilha musical e outros sons. Todos eles podem ser 

visualizados no Quadro 1. Para descrever esses recursos, os trechos foram submetidos a 

uma leitura visual acompanhada de escuta minuciosa, inúmeras vezes, ora destacando os 

aspectos imagéticos, ora os auditivos, para que essa descrição fosse a mais fiel possível. 

 As notações gráficas utilizadas para a descrição dos parâmetros relacionados à 

voz foram: negrito para o aumento do loudness (percepção auditiva da intensidade da 

voz); fonte menor para diminuição do loudness; sublinhado para velocidade acelerada; / 

para pausa curta na frase; // para pausa longa; fonte sobrescrita e subscrita, para curvas 

entoacionais ascendentes e descendentes (ARRUDA, 2004); itálico sublinhado, para 

diminuição da velocidade e repetição de vogais ou consoantes para prolongamento da 

duração da palavra falada, que podem ser visualizados no Quadro 2.  

 Os resultados estão expostos em três quadros (Quadros 4, 5 e 6), cada um 

referente a um trecho selecionado. Em cada um desses quadros, primeiramente, será 

explicado brevemente o contexto do trecho dentro da narrativa do filme, emoção e 

intenções das personagens. Logo abaixo serão  descritas as dimensões visual e auditiva, 

onde os trechos selecionados estão dispostos em três colunas, a primeira descreve o 

plano analisado, a segunda a dimensão visual  e a terceira a dimensão auditiva. Abaixo 

se encontra a análise específica da interpretação conforme modelo apresentado no 

Quadro 3. Esse quadro foi feito para possibilitar a realização da leitura facilitando a 

visualização no sentido vertical, respeitando a temporalidade de cada dimensão e no 

sentido horizontal, quando ambos fenômenos, visuais e auditivos, ocorrem 

simultaneamente, aproximando-se da realidade do filme em questão. O trecho 1 possui 

apenas 3 planos, sendo que o principal é o plano-seqüência; o trecho 2 foi subdividido 

em 15 planos e o trecho 3 foi subdividido em três partes, pois por tratar-se de um trecho 

com muitos cortes é impossível identificar a quantidade de planos.  
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 A análise e discussão dos resultados serão feitas contrapondo-se os dados 

encontrados nos trechos escolhidos com os conceitos encontrados na revisão de 

literatura e no levantamento do contexto do filme Cidade de Deus. 

A Figura 2 apresenta, de forma resumida, a seqüência dos procedimentos 

metodológicos realizados nesta pesquisa. 
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Quadro 1. Detalhamento dos aspectos da dimensão visual e auditiva analisados. 

 

Dimensão visual 
Câmera: 
•Velocidade dos movimentos da câmera: rápidos, presença de “chicotes” ou câmera lenta
•Câmera na mão ou em tripé, presente (câmera direta) ou discreta 
•Planos 
Cenário: estilo do cenário, objetos presentes,características do ambiente, local escolhido 
para as filmagens 
 
Luz: natural, artificial, clara, escura, presença de brilho, etc 
 
Figurino: características das roupas, cabelo e maquilagem 
 
Montagem: 
Clássica ou “transparente”4: com cortes corretos, utilizando raccord, respeitando eixos e 
privilegiando a ação (montagem menos perceptível) 
“Livre” ou “proibida”: raccord menos importante, liberdade dos cortes; montagem sem 
regras, sem continuidade de tempo ou ação, tornando-se bem presente, rápida, destacada e 
frenética 
Cores: descrição da cor predominante de cada cena, tonalidade, intensidade de cor, brilho 
Dimensão auditiva 
Voz: diálogo – com marcações  de descrição dos parâmetros utilizados para análise, 
conforme apresentado no Quadro 2 
 
Sons: som ambiente e sound effects  
 
Trilha musical: descrição das músicas que compõem o trecho 
 

 

                                                 
4  BAZIN (1991) utilizou os termos “montagem proibida” e “montagem transparente”, onde a primeira 
seria aquela em que o evento real é fortemente ambíguo ou toda a vez que o resultado do evento for 
imprevisível.  A montagem transparente  seria principal e de modo coerente um evento real em sua 
continuidade e homogeneidade, característica do cinema clássico onde a figura mais representativa é a 
noção de raccord. 
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Quadro 2: Descrição das notações gráficas dos parâmetros vocais utilizados para 

análise. 

 
NOTAÇÃO 
GRÁFICA 

PARÂMETROS 

Negrito 
 

Loudness forte 

Fonte menor 
 

Loudness fraco 

Sublinhado 
 

Velocidade acelerada 

Sublinhado em 
itálico 
 

 
Velocidade lentificada 

           / 
 

 Pausa curta 

          // 
 

 Pausa longa 

Subscrito Curva    entoacional 
decrescente 

Sobrescrito 
 

Curva entoacional crescente 

Repetição de 
vogais ou 
consoantes 

Prolongamento de fonemas 
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Quadro 3. Modelo de registro da descrição das classificações utilizadas para 

análise. 

 
Trecho: Localização: 

Contexto  

Plano Descrição dimensão visual Descrição dimensão auditiva 

   

Interpretação  

Cenário  

Iluminação  

Cores  

Figurino  

Velocidade e 
movimentos 
da câmera 

 

Montagem  

Sons  

Trilha 
musical 

 

Voz  
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Figura 2. Fluxograma das etapas desenvolvidas como procedimento 

metodológico. 

REVISÃO DE 
LITERATURA 

ACESSO AO 
MATERIAL 
SOBRE O 

FILME 
CIDADE DE 

DEUS 

ENTREVISTA COM 
FONOAUDIÓLOGAS 

SELEÇÃO DE TRÊS 
TRECHOS DO FILME 

TRECHO 1 

DIMENSÃO 
VISUAL 

TRECHO 2 

DIMENSÃO 
AUDITIVA 

TRECHO 3 

ANÁLISE 
DOS DADOS
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4. RESULTADOS  

 

Como foi explicada, anteriormente, a primeira parte deste capítulo é composta 

pela investigação do contexto de produção do filme Cidade de Deus, no qual os ensaios, 

o processo de elaboração do roteiro, de preparação dos atores, o trabalho 

fonoaudiológico e o contexto das filmagens estão descritos. No subcapítulo seguinte, 

denominado de análise dos trechos, serão apresentados três quadros que contêm a 

descrição  do contexto do trecho dentro do filme, a descrição da dimensão visual e 

auditiva, interpretação, cenário, cores, figurino, velocidade e movimentos da câmera, 

montagem, trilha musical, demais sons e voz.  

 

 

4.1. Parte 1. Levantamento do contexto 

  

 Nessa parte constam os resultados da pesquisa realizada por meio de 

depoimentos e entrevistas veiculados na mídia, sobre o processo de pré-produção, 

produção e pós-produção do filme Cidade de Deus e de entrevista realizada pela 

pesquisadora com as fonoaudiólogas que trabalharam no mesmo filme. 

 

 

4.1.1 Da vida para o livro, do livro para a tela 

 

 O livro Cidade de Deus, de Paulo Lins, foi publicado em 1997 e narra a vida dos 

moradores de uma favela a partir de seu próprio ponto de vista, traçando um retrato do 

processo de marginalização econômica e social que chegou  na violenta realidade do 

tráfico de drogas no Brasil. Cinco anos depois de sua publicação, foi transformado no 

filme Cidade de Deus, dirigido por Fernando Meirelles. 
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 O diretor define Cidade de Deus como uma obra que foi possível devido à 

contribuição de toda a equipe, principalmente da co-diretora Kátia Lund; do roteirista 

Bráulio Mantovani; do diretor de fotografia César Charlone; do montador Daniel 

Rezende; do diretor de arte Tulé Peake e do elenco, formado por centenas de jovens 

atores, quase todos em seus primeiros papéis no cinema. A música é realizada por 

Antônio Pinto e Ed Cortês, os figurinos por Bia Salgado e Inês Salgado e a produção 

executiva por Elisa Tolomelli e Bel Berlinck. 

 Segundo a co-diretora Kátia Lund  

 
“o livro não é somente um épico por direito próprio, mas principalmente, 
porque fornece um olhar raro e sem adorno da realidade das favelas, tão mal 
compreendido por estrangeiros, em um país onde a educação é quase 
inacessível aos pobres. Poucas pessoas que cresceram em favelas tiveram a 
oportunidade de contar suas histórias, muito menos, escrever essas histórias 
com tanta habilidade, talento,  poesia e realismo” (LUND 2005). 

  

O diretor Fernando Meirelles, após ler o livro, comenta como este o mobilizou 

 
“a leitura de Cidade de Deus foi como uma revelação. A revelação de um 
outro lado do meu próprio país.  Eu acreditava que conhecia o apartheid 
social que existe no Brasil até ler o livro.  Percebi que nós, da classe média, 
não somos capazes de enxergar o que está na nossa cara. Não temos a 
dimensão do abismo que separa estes dois países: O Brasil e o Brasil. Estado, 
leis, cidadania, polícia, educação, perspectiva e futuro são conceitos 
abstratos, mera fumaça quando vistos do outro lado do abismo” 
(MEIRELLES 2005). 

  

Cidade de Deus  é um conjunto habitacional  na zona oeste do Rio de Janeiro, e o 

verdadeiro protagonista do filme é o lugar, uma favela que surgiu nos anos 60,  e  se 

tornou um dos lugares mais perigosos da cidade, no começo dos anos 80.  

Construído pelo governo de Carlos Lacerda entre 1962 e 1965, em Jacarepaguá, o 

conjunto habitacional Cidade de Deus recebeu seus primeiros moradores em 1966. Eram 



 83

desabrigados de uma das piores enchentes que o Rio de janeiro enfrentou. Pouco depois, 

moradores de outras 60 favelas (algumas destruídas por incêndios criminosos) foram 

deslocados para lá. A geografia da Cidade de Deus tem como base prédios pequenos de 

no máximo cinco andares e casas de alvenaria, cercados por barracos de madeira. O 

crescimento desordenado logo transformou o conjunto habitacional num labirinto, 

favorecendo a instalação do tráfico de drogas. As primeiras guerras de quadrilhas 

explodiram em 1979. Atualmente, Cidade de Deus tem mais de 120 mil habitantes. 

 Para contar a história deste lugar, o filme narra a vida de diversos personagens, 

todos vistos sob o ponto de vista  do narrador, Buscapé, um menino pobre, negro, com 

medo de se tornar um bandido e inteligente, suficientemente, para procurar outros 

caminhos. Buscapé cresceu num ambiente bastante violento e mesmo sentindo que todas 

as chances estavam contra ele, descobre seu desejo de seguir um rumo diferente e 

resolve ser fotógrafo. 

 A história é dividida em três partes. A primeira, situada no fim dos anos 60, 

mostra os primeiros anos de existência desse conjunto habitacional, para onde se mudam 

duas crianças, Buscapé e Dadinho. Buscapé tem 11 anos e seu irmão, Marreco, forma 

com os amigos Cabeleira e Alicate um grupo de bandidos conhecido como o Trio 

Ternura, que assaltam os caminhões de gás que fazem entrega no local. Dadinho 

acompanha esse grupo de marginais e sonha ser como eles. Buscapé, por sua vez, não 

gosta do fato de ter um irmão bandido e quer um futuro diferente para sua vida. 

 A segunda parte do filme se passa nos anos 70. Buscapé continua seus estudos e 

arruma um emprego num supermercado. Ainda assim, vive no limite que divide a vida 

“de otário” da vida no crime. Enquanto isso, Dadinho torna-se um pequeno líder de 

gangue com a ambição de se tornar traficante. Acredita que o assalto não é o melhor 

caminho e em um dia toma quase todas as bocas de fumo da Cidade de Deus e começa a 

vender cocaína. Em pouco tempo, Dadinho torna-se o bandido mais perigoso e temido 

do local. Recebe um novo apelido, Zé Pequeno, e começa a dominar o tráfico na favela. 
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 A terceira parte, situada no começo dos anos 80, mostra como Zé Pequeno se 

transforma em um dos traficantes mais poderosos do Rio de Janeiro, protegido por um 

exército armado de jovens. Até  o momento em que cruza o caminho de um cobrador de 

ônibus conhecido como Mané Galinha, ex-militar e lutador, que depois de ver sua 

mulher ser estuprada e parte de sua família morta por Zé Pequeno, decide se vingar 

associando-se a outro traficante local, Sandro Cenoura, quando inicia-se a guerra na 

Cidade de Deus. Nesse meio tempo, Buscapé, que sempre sonhou ser fotógrafo, 

consegue sua primeira máquina profissional e coincidentemente tem a chance de retratar 

a realidade da comunidade. 

 Segundo o diretor Fernando Meirelles, foi muito difícil  transformar em filme o 

livro, que possui 550 páginas de texto e 250 personagens. 

 
“O que me impressionou no livro foi a quantidade de personagens e as 
situações que se sucediam. Eu acreditava menos numa linha dramática com 
começo, meio e fim e mais na soma de várias histórias que, justapostas, iriam 
fazer com que chegássemos ao resultado pretendido. Seria importante, 
também, que a história começasse nos anos 60 e chegasse aos anos 80, o que 
daria ao filme um aspecto de saga, mostrando o desenvolvimento do tráfico 
no Rio de Janeiro” (MEIRELLES 2005). 

 

 Para escrever o roteiro, Fernando chamou o roteirista Bráulio Mantovani que, 

apesar de sua vasta experiência na televisão, ainda não havia escrito roteiro para cinema.  

  Após definir as personagens centrais e a estrutura básica, Bráulio chegou a um 

primeiro tratamento do roteiro e, posteriormente, o trabalho principal foi de seleção dos 

fatos mais importantes. Fernando afirma 

 
“quando chegamos ao quarto tratamento, achei que já tinha um roteiro quase 
pronto para filmar e demos inicio a pré-produção. Durante um ano, o tempo 
que levamos para começar a rodar acabamos fazendo vários outros 
tratamentos com a colaboração de todos os envolvidos da equipe, 
principalmente da Kátia Lund, do César Charlone e do elenco. Filmamos o 
12o tratamento, mas novas modificações foram acontecendo durante as 
filmagens” (MEIRELLES 2005). 
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  Depois do filme pronto, quando foi tirada a lista de diálogos para realizar as 

traduções, o cineasta se deu conta de como os atores também haviam contribuído para o 

resultado final, pois sessenta por cento dos diálogos vieram de improvisações e não 

estão no roteiro final. 

 A contribuição do elenco com o roteiro aconteceu nos ensaios e nas filmagens. 

Algumas  situações foram suprimidas. Para ele, quando os atores não reagiam a uma fala 

esta estaria fora do universo do filme e deveria ser cortada. Segundo Meirelles, 

 
“ao transcrever os diálogos do filme para fazer as legendas em inglês e em  
francês, que me dei conta de quanto eles haviam interferido nas falas. As 
sentenças  que usam são sempre muito curtas, telegráficas, repetidas duas ou 
três vezes e  cada linha é entremeada de interjeições e palavrões. Um 
roteirista pode tentar,  mas dificilmente vai conseguir criar este tipo de 
construção sentado na frente de seu computador” (MEIRELLES 2005). 

  

 Segundo o roteirista, o livro tem mais de cem histórias. “Umas, longas; outras, 

curtas; muitas se conectam; algumas começam e acabam em poucas linhas”. Após o 

primeiro tratamento foram escritas outras onze versões, foram feitas alterações durante 

as filmagens e reescritas narrações durante a montagem e ele afirma: 

 
“eu assino o roteiro, mas o autor do projeto sempre foi o Fernando Meirelles. 
Ele acompanhou de perto todas as etapas e versões do roteiro. Foi um 
parceiro que me salvou mais de uma vez. Quando a co-diretora Kátia Lund 
entrou no projeto, entrou também no roteiro. Resolveu pelo menos um 
problema narrativo que se arrastava desde as primeiras versões. Depois 
vieram os atores, improvisando e inventando falas. Vê-los atuando no filme 
compensa todas as pequenas frustrações que fatalmente ocorrem na passagem 
do papel à película. Finalmente, o próprio Paulo Lins deu sua contribuição 
nos ajustes finais do texto da narração” (MANTOVANI 2005). 

 

 Segundo Kátia Lund, quando começaram as filmagens em meados de 2001, a 

equipe queria mostrar o narrador, Buscapé, lutando para sobreviver enquanto andava na 

corda bamba, na linha de fogo entre a polícia e os bandidos. Queriam que ele fosse 

menos um observador e mais um participante vulnerável entre os perigos e tentações que 
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estavam ao seu redor. Buscapé ficou mais central, quando ele virou o irmão de um dos 

bandidos; sua casa foi invadida pela polícia, ele foi coagido a tirar fotos dos traficantes, 

suas fotos saíram na primeira página de um jornal de grande circulação; ele confrontou a 

jornalista que roubou suas fotos e  se apaixonou (LUND, 2005). 

 

 

4.1.2. A escolha do elenco 

  
“Em Cidade de Deus queria que o espectador visse o Zé Pequeno e não uma 
extraordinária interpretação do Zé Pequeno” (MEIRELLES 2005).  

 

 Os realizadores do filme receberam o apoio e um espaço da Fundição Progresso, 

centro cultural localizado no centro do Rio de Janeiro, onde foi instalada a sede e 

posteriormente onde foram realizadas as aulas para os atores.  

 O making off do filme traz algumas entrevistas sobre a realização de Cidade de 

Deus. Segundo o diretor Fernando Meirelles a intenção do filme era de fazer um 

trabalho com atores não profissionais, com caras desconhecidas para não haver 

preconceito com relação a qualquer papel anterior ou imagens associadas a eles. Dessa 

forma o espectador poderia se relacionar diretamente com a personagem. O diretor parte 

do princípio de que aqueles atores não profissionais eram atores prontos, sem nenhuma 

formação, porém com todas as qualidades de um bom ator.  

 Fernando Meirelles sabia que seria necessário pelo menos um ano para que 

pudesse contar com um elenco pronto e preparado para o filme. Dentre os filmes que o 

impressionaram na vida, a maioria tem relação com a maneira de interpretar, como a 

trilogia de Pasolini (Decameron, Contos de Canterbury e As Mil e uma Noites), os 

filmes de Ken Loach e de outros diretores que trabalham com atores não-profissionais. 

 
“Queria que o espectador se relacionasse diretamente com os personagens, 
sem filtros. Ter caras desconhecidas era um dos pontos de partida para o 
elenco e mesmo antes de ter os direitos do livro, eu sabia que se eu fizesse o 
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filme, meu maior problema seria formar este elenco. Eu precisaria encontrar 
uma centena de garotos entre 12 e 19 anos, em sua maioria mulatos ou 
negros, sensíveis, carismáticos, inteligentes, generosos e disponíveis. Sabia 
que deveria começar este trabalho com um ano de antecedência e só depois 
desta etapa concluída com bons resultados, começaria a fase de pré-
produção” (MEIRELLES 2005). 

  

 Segundo Meirelles, o passo seguinte foi buscar as pessoas que participariam da 

oficina. Ele precisava entrar em contato com candidatos a atores em comunidades do 

Rio de Janeiro e precisava encontrar alguém que o orientasse e abrisse portas. Kátia 

Lund, co-diretora, com João Moreira Salles, de um documentários sobre o tráfico de 

drogas nas favelas do Rio (Notícias de uma Guerra Particular) e autora de um 

videoclipe do grupo Rappa (A Minha Alma), também rodado numa favela, foi a pessoa 

indicada para ajudá-lo, pois tinha contatos nas comunidades, conhecia de perto seus 

problemas, sua realidade, e saberia onde encontrar os jovens que se tornariam atores. 

 Segundo Kátia, o processo da escolha do elenco foi um desafio, que poderia 

definir ou diminuir a força do filme.  

 
“optamos em não usar atores tradicionais, mas em pesquisar, descobrir e 
preparar um elenco de rapazes adolescentes não-profissionais, vindo das 
comunidades pobres, que instintivamente poderiam compreender e usar a 
gíria, a linguagem corporal, as atitudes e sentimentos da favela, trazendo para 
a tela um universo tão realista como aquele mostrado no livro de Paulo Lins” 
(LUND 2005). 

  

 A segunda pessoa-chave para a formação do elenco foi Guti Fraga, ator que 

possui dezessete anos de experiência de preparação de atores e criou um método próprio 

de trabalho, pautado nas idéias de Paulo Freire e que é diretor de um grupo de teatro na 

favela do Vidigal, zona sul do Rio de Janeiro, chamado “Nós do Morro”. Um projeto 

que começou sem apoio financeiro e que atualmente possui mais de 300 alunos com 

acesso a atividades relacionadas ao teatro, literatura, cinema, música, dança e 

interpretação. Outra pessoa que entrou nessa etapa foi o assistente de direção Lamartine 

Ferreira, que também participou do processo de preparação do elenco.  
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 Para encontrar os jovens, homens e mulheres, que atuariam no filme, foi montada 

uma equipe de seis pessoas que saiam em duplas em direção às diversas comunidades: 

Rocinha, Cantagalo, Chapéu Mangueira, Cidade de Deus, Dona Marta, Vidigal, entre 

outras. Eles informavam às associações de moradores que haveria um teste para 

interessados em fazer uma escola de atores, sem mencionar o filme, e na data marcada 

voltavam com uma câmera e entrevistavam as centenas de candidatos que apareciam. 

Foram também em escolas de teatro amador e em instituições que cuidavam de menores. 

Depois de 40 dias haviam 2.000 entrevistas gravadas.  

 Com a participação de todos os envolvidos nesse processo, foram selecionados 

400 garotos. Os critérios para entrar na lista eram muito subjetivos  e não havia vetos, 

todos colocaram seus candidatos e, de certa forma, foi a intuição e o carisma do 

candidato que contaram a seu favor. 

 Por duas semanas os 400 jovens foram chamados para realizarem alguns 

exercícios de aquecimento e improvisos em grupos com algumas idéias para direcioná-

los, coordenados por Guti Fraga. Tudo foi gravado em VHS e anotado. Posteriormente 

os candidatos foram revistos e chegaram-se aos duzentos alunos da oficina de atores, os 

candidatos mais criativos e interessantes. O grupo foi denominado de “Nós do Cinema”.  

  Após a elaboração da estrutura do roteiro, os realizadores de Cidade de Deus 

montaram o elenco, formado em média por sessenta atores principais, cento e cinqüenta 

secundários e dois mil e seiscentos figurantes – a maior parte deles crianças e 

adolescentes. 

 Os papéis de apoio, de personagens mais velhas ou de classe média foram feitos  

por atores profissionais. Foram evitados atores conhecidos do grande público, para que o 

espectador se relacionasse diretamente com as personagens e não com os atores, e o  

processo de seleção desses atores foi convencional. 
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4.1.3. O processo de preparação dos atores 

 
"Eles chegaram com sua bagagem de vida, prontos, e como instrumento 
carregado de sonoridade, querendo falar bem alto, cheios de gingas, 
maneirismos e olhares, a mais pura intuição e carisma. Mesmo sem saber 
onde tudo iria dar, estavam ali inteiros, disponíveis somente com o desejo de 
se entregar e aprender. Improvisaram a história que iriam contar e 
realizaram tudo com verdade. Olhados sempre de perto pelo mestre, foram 
sendo lapidados e a cada nova etapa dando brilho e alma para os 
personagens..." (Cidade de Deus, 2002). 

 

 Os duzentos jovens foram divididos em oito turmas, de acordo com a idade e 

disponibilidade de horários. Recebiam transporte e um lanche para as aulas, que 

aconteciam duas vezes por semana. Eram quatro turmas diárias. Guti Fraga coordenava 

os trabalhos, e Kátia Lund e o próprio Fernando Meirelles estavam presentes como 

professores adicionais do curso de interpretação.  

 
“Como os garotos sempre nos viam sentados no chão, meio sujos, nunca nos 
trataram com distância. Quando descobriram que nós seríamos os diretores 
de um filme que viria a acontecer, já era tarde para estabelecer qualquer tipo 
de relação formal. Nossa presença estava incorporada e aceita e qualquer 
pessoa se sentia à vontade para discordar de uma cena e propor soluções. 
Depois de algumas semanas, eu e Kátia começamos a dar algumas aulas 
sozinhos” (MEIRELLES 2005). 
 

  

 As primeiras aulas da oficina foram apenas aquecimentos e exercícios, com o 

objetivo de entrosar o grupo. Desde a primeira aula havia sempre uma câmera ligada, 

registrando tudo. “A idéia era fazê-los se acostumar com ela”, diz o cineasta. Com o 

tempo, as improvisações livres ou em cima das cenas do filme foram ocupando todo o 

tempo das aulas. 

 Cada turma era dividida em grupos menores, que preparavam cenas e as 

apresentavam. No fim, todos eram convidados a comentar os trabalhos e, dessa forma, o 

entrosamento foi se estabelecendo. 
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 O elenco final não foi definido a partir de testes formais, e sim a partir da 

observação e da troca de impressões principalmente entre Fernando e Kátia, que davam 

notas entre 1 e 3 ao fim de cada dia de oficina. Desde o início, eles começavam a pensar 

qual aluno seria mais adequado para cada papel. “Sem que eles soubessem, nos 

exercícios finais distribuíamos as personagens para ver como se saíam”, afirma 

Fernando. No final desse processo, ele e Kátia  tinham o elenco principal praticamente 

composto. 

 Inicialmente os jovens realizaram um trabalho com Guti Fraga cujo método 

busca, entre outras coisas,  “um argumento que seja mais palpável para a pessoa", que 

seja mais próximo de sua realidade. Seu trabalho foi realizado num espaço curto de 

tempo e por isso o "desejo, a relação humana forte e verdadeira, o processo de tornar 

todos iguais, formando o coletivo”, foram elementos essenciais  para a formação de um 

grupo unificado (FRAGA, 2002). 

 Nesse processo sempre eram realizados aquecimentos preliminares, permitindo o 

alcance do coletivo, e exercícios de improvisação, com cenas de situações parecidas com 

as do filme. A contracenação foi trabalhada por meio de elementos como a postura do 

ator, o objetivo e a intenção. No primeiro momento o trabalho teve foco na integração do 

grupo e depois na improvisação de cenas direcionadas à intenção do filme. 

  Esse trabalho inicial teve duração de cinco meses e durante esse tempo todos os 

exercícios foram feitos com apresentação da câmera, muitas vezes bem próxima, 

presente para que eles se acostumassem. A preparação foi feita com a intenção de 

valorizar o trabalho do ator, deixando-o livre, sem imposições como marcações no chão, 

por exemplo, que são utilizadas  em parte dos filmes e direcionam o ator para os lugares 

que ele tem que ocupar.  

 Posteriormente, foi feito um curta metragem  chamado Palace II, que foi filmado 

com câmera de película (de alto custo) e foi mais uma parte do processo dos atores, onde 

eles puderam experimentar o set de filmagem e, por meio de suas improvisações, fazer 

um curta metragem, transformando a situação de filmagem em algo mais próximo à eles.   
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 Assim que os atores foram definidos, Fátima Toledo, preparadora de elenco, 

começou seu trabalho com os atores. Ela entrou depois das oficinas, para realizar o 

trabalho específico de preparar cada ator para o seu papel. Fátima diz que se deparou 

com novos desafios, apesar de sua experiência.  

 Em seu relato ela expõe um pouco sobre o seu método de trabalho. Ao  

desenvolver a atividade de atriz por dois anos Fátima Toledo percebeu, em inúmeros 

filmes, a ausência de verdade dos atores em cena; desde então, começou uma  pesquisa, 

muitas vezes pautada na intuição, com a finalidade de descobrir como, nos atores, buscar 

a verdade a ponto do espectador poder senti-la ao ver um filme. O trabalho de pesquisa e 

descobertas obteve grande sucesso na estréia de Fátima Toledo como preparadora de 

atores para longa metragem, ocorrida no trabalho de Hector Babenco Pixote, a Lei do 

Mais Fraco (1979).  

  Em  Cidade de Deus, seu trabalho resultou num sucesso de público e crítica e na 

indicação dos atores Leandro Firmino da Hora (melhor ator), Roberta Rodrigues (melhor 

atriz) e Douglas Silva (melhor ator coadjuvante) no Grande Prêmio Brasil 2003. 

 Para Fátima  “a verdade de sentimentos, sensações, está dentro de cada um de 

nós, pois todos possuímos experiências de vida que nos marcam”. Ela desenvolveu um 

método de trazer  a verdade à tona, fazendo de pessoas comuns competentes atores, 

“tudo que deve ser procurado para viver uma situação em cena, encontra-se dentro do 

próprio ator e, por meio da ação, manifesta-se em diferentes qualidades de movimentos 

corporais e vocais” (TOLEDO, 2005). 

 Um dos caminhos tradicionais na preparação do ator (elenco) é o estudo da 

construção da personagem. Porém, seu objetivo é trazer para o filme a verdade em ação, 

resultando na humanização do ator e, conseqüentemente, do projeto. Por esse motivo a 

base do seu trabalho é a sensibilização e o autoconhecimento do ator. Segundo Toledo  

 
“é necessário despertar a sensibilidade do ator para viver neste mundo 
ilusório e motivar sua imaginação para construir ações reais no universo 
fictício (filme). O foco do treinamento é na pessoa em si. Despertar o seu 
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desejo de estar em cena, o prazer de buscar, revelar, jogar (quem é mais livre, 
se conduz melhor). Para isso trabalhamos vivências (Bioenergética, 
Meditação, Improvisação, Sensibilização, etc...), liberando suas resistências e 
conduzindo o ator a se relacionar com o outro (ver, ouvir, trocar)” (TOLEDO 
2005). 
  

 O autoconhecimento proposto tem resultado sempre em aumento e melhora da 

auto-estima, o que possibilita ao aluno ser mais confiante no projeto e em sua vida.   

 Leandro Firmino da Hora, por exemplo, que vive o papel do traficante Zé 

Pequeno, sentiu dificuldades para encontrar sua personagem no filme. Segundo Toledo, 

cada um dos jovens, apesar de conhecer de perto a realidade do tráfico e da violência, 

precisou aprender a ser ator de verdade. Jonathan Hagensen, que vive o malandro 

Cabeleira, define a experiência da oficina: “Eu vivo essa realidade, mas não faço parte 

dela. No filme, a parada é real. A única diferença é que ela vai estar na tela.”  

 Ao se referir sobre o trabalho realizado no filme Cidade de Deus,  Toledo afirma  

 
"quando eu cheguei esses meninos já estavam preparados no nível da base da 
atuação. O meu trabalho seria colocá-los no universo do filme Cidade de 
Deus. Esses meninos já estavam selecionados...O primeiro encontro é quem é 
você? eu descubro isso e percebo onde eu vou direcionar essa pessoa pra 
chegar no personagem que só eu estou enxergando o tempo todo no fim do 
túnel, o ator não"  (TOLEDO, 2002). 

  

  A preparadora afirma "eu não dou a personagem para o ator, eu deixo o ator 

chegar à personagem, às vezes até distraidamente"; dessa forma "o ator vai ser ele em 

situações da vida da personagem". No entanto ela não trabalha com a emoção do ator, 

pois 

“a emoção é um risco, a gente não consegue controlar a emoção, você se 
perde na emoção. E no cinema, você tem a repetição. A emoção tem sempre 
um rosto, ela é vinculada ao fato da vida da pessoa, então isso é arriscado. Eu 
trabalho com o sensorial, o sensorial é seguro. Então eu ativo o sensorial e 
corto, e eles conseguem cortar porque não está vinculado a fato nenhum da 
vida dessa pessoa. Pra mim a emoção é do espectador" (TOLEDO 2005). 
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 Ela dá alguns exemplos como focalizar a dor, um trabalho de imaginação. "O 

ator trabalha apenas com o sensorial, é de sensações que ele vai liberando e emprestando 

essas sensações àquela situação da vida da personagem, nunca a emoção, pois pode virar 

terapêutico, criam-se vínculos e perde-se o objetivo do trabalho". O seu trabalho se deu, 

basicamente para que os atores encontrassem a personagem e pudessem se movimentar 

no "universo terrível do Cidade de Deus" (TOLEDO, 2002). 

 Seu trabalho encerrou-se nesse ponto, pois durante a filmagem ela acredita que a 

relação deve ser entre os atores e a direção, por esse ser um vínculo importante para 

ambos, deixando para os atores exercícios de aquecimento criadores da atmosfera da 

seqüência a ser filmada.  

 Dessa forma, Fátima Toledo trata o específico do cinema e aponta que, diante da 

câmera, o ator deve agir como a personagem e não interpretá-la. Para esse processo 

insiste na importância do autoconhecimento para o ator dominar a própria imaginação; a 

imaginação como ferramenta fundamental para construir ações reais num mundo 

ilusório, trazendo para frente da câmera inevitavelmente a verdade em ação. 

 Ao falar, de forma geral, sobre a preparação de atores para o cinema, Toledo 

(2002) afirma que a maior dificuldade encontrada no set de filmagem, com os atores 

brasileiros  é o fato de que o ator interpreta e não vive aquela situação da cena. 

 
“Quando ele tenta viver isso, fica complicado porque falta viver o processo 
como um todo. Ele acaba usando uma “máscara” e aí você não consegue 
chegar na verdade do filme. E, no fundo, seja em cinema, teatro ou TV, o que 
se faz ali é o que a gente não faz na vida real. Não é para ser uma cópia da 
vida. Na vida, a gente tem muita dificuldade para dizer “eu te amo”; no 
cinema, você pode dizer isso com mais facilidade. Existe uma licença para 
isso, e é preciso aprender a se permitir viver assim. O que eu sinto é que os 
atores querem guardar uma distância” (TOLEDO 2005). 

  

 No momento de vivenciar as circunstâncias da cena, eles devem ativar a 

imaginação e essa deve ativar uma sensação verdadeira para o ator, porém a maioria dos 

atores “estão fazendo um movimento que está voltado para si próprios, mas não para o 
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“si-mesmo”, existe aí uma diferença fundamental”. A diferença entre egocentrismo e 

autoconhecimento (TOLEDO, 2005). 

 Fátima Toledo afirma que no cinema as exigências são maiores pelo alto custo 

das produções. Por outro lado,  

“no cinema, o texto pouco importa... É por isso que o ator precisa estar 
vivendo aquilo de verdade. Quando a gente olha na tela, é possível ler o 
pensamento daquela personagem e não o que ela diz. O filme registra muito o 
que o ator pensa, mais até do que o que ele diz, e isso assusta. Além disso, é 
preciso lembrar que no cinema você tem uma equipe pra contar quem é 
aquela personagem, você tem o diretor de arte, o cenógrafo, o figurinista, o 
maquiador... o ator não precisa dizer quem ele é; ele precisa viver aquela 
pessoa. A maioria enlouquece quando eu digo que não existe personagem 
para o ator. Existe para o diretor, mas para o ator, não. O diretor está 
contando a história de alguém, o ator está apenas vivendo momentos, ele não 
pode se prender a passados ou futuros. Na montagem, às vezes, isso cai, as 
seqüências mudam, o ator precisa ser livre o suficiente para se entregar 
àquela circunstância e se deixar viver”(TOLEDO 2005). 
 
  

 Durante a oficina de interpretação de Cidade de Deus, os jovens trabalharam 

muito pouco com o texto. Essa técnica foi baseada em experiências anteriores da 

preparadora de elencos porque, segundo ela, quando o ator recebe o roteiro, ele cria a 

personagem e o resultado é falso, pois ele quer mostrar quem é aquela pessoa. Quando o 

ator entra naquela situação, ele se apropria da personagem e o texto entra como uma 

conseqüência do processo. Muitas vezes durante o improviso, “o texto vem sozinho, o 

mesmo texto do roteiro”. Toledo pediu para o diretor não dar o texto para os atores para 

evitar que se criassem personagens. “Para nós, existia uma personagem a ser buscada... 

para os atores, era uma vida a ser vivida”.  E conclui afirmando “se você vai direto ao 

roteiro, tudo isso se perde, já existe uma pré-moldura” (TOLEDO, 2005). 

 Quando o ator nunca teve o menor contato com a realidade da história que vai 

viver ela trabalha com associação. Por exemplo, se precisar trabalhar a morte com 

alguém que nunca perdeu ninguém, não precisa ser necessariamente a morte de alguém, 

mas sim uma perda que tenha sido significativa para o ator e é essa sensação que ele vai 
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buscar quando for necessário.“O cinema pode ser essa grande mentira, mas o ator 

precisa buscar a verdade, as sensações verdadeiras”. 

 O ator  não precisa passar pelas experiências da personagem, mas precisa 

exercitar o momento de entrar e sair do imaginário. “Quando entrar, entre de verdade, 

usando seus próprios recursos, se for necessário”. É o que ela chama de “ação-

imaginar”, como se fosse uma mágica, o ator entra e a partir daquele momento ele estará 

unido à “vida” da personagem, viverá como se fosse ela. Quando sair do cenário isso 

acaba.”Essa mágica de você sair da realidade e entrar no imaginário é também um 

transe”. 

 Toledo não fala em “memória emotiva”, apesar de  mencionar processos em que 

certas sensações são ativadas. Para ela a “memória emotiva” é do espectador, pois é ele 

que deve associar aquela imagem à algum fato de sua vida e, então, se emocionar. O 

espectador vive a “memória emotiva” e o ator vive a sensação.  

 
“Numa cena onde existe a espera, por exemplo, você não precisa 
necessariamente dizer o porquê de estar se esperando. Precisa, sim, estar 
esperando de verdade. Com uma cena de alegria, não é preciso buscar um 
fato na minha vida que tenha me deixado feliz, mas eu preciso ativar a 
sensação de estar alegre, a sensação física que esse estar alegre me traz” 
(TOLEDO 2005). 

 

Para ela, cada ator encontra um caminho pessoal para ativar essas sensações. Em 

muitos casos,  afirma que é possível chegar por meio do corpo, das sensações físicas e 

Complementa dizendo que o ator precisa ser generoso, pois não precisa viver toda a 

emoção sozinho, pode deixar que o espectador viva por ele.  

 Ao comentar sobre um dos atores de Cidade de Deus que não conseguia 

encontrar sua personagem, Fátima descreve como trabalhou para ajudá-lo nessa 

descoberta. 

“Uma personagem de Cidade de Deus, o Zé Pequeno, que é quase um 
mostro, e o garoto que estava escolhido para vivê-lo era de uma suavidade, 
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uma ingenuidade… o Leandro não tinha nada do Zé Pequeno. Eu dava um 
exercício pra ele machucar alguém e ele tinha pena da pessoa, pedia 
desculpa! O tempo passava e fui ficando preocupada, afinal, eu tinha que 
arrumar um jeito... foi nessa hora que percebi que o Leandro tinha paixão 
pelo cabelo dele. Cada dia vinha com um penteado diferente. Aquilo foi me 
inspirando... Inventei um exercício: pedi ao Leandro para não se mexer de 
jeito nenhum, e coloquei um outro ator na frente dele e pedi que fizesse o que 
fosse com o cabelo do Leandro. Nossa, ele foi ficando maluco, sem poder se 
mexer… de repente, saltou um negócio, uma loucura lá de dentro, e foi 
preciso segurar o bicho, eu e um assistente. Eu só tive uma exclamação: 
chegou o Zé Pequeno!” (TOLEDO 2005). 

Portanto o seu trabalho não visa a atuação com o texto e sim o trabalho com as 

cenas e as circunstâncias, mais especificamente com a dinâmica emocional da cena. O 

foco é no ator e no final do processo e segundo a preparadora, o texto nasce na boca da 

personagem e depois se montam as cenas. 

 Para adequar o aparato técnico, câmera, luz artificial, entre outros, dentro desse 

realismo na interpretação, Fátima tem trabalhado com diretores que respeitam essa 

geografia emocional, aonde a câmera vai se encaixar na cena, no espaço que foi 

encontrado pelos atores.  

 Com relação à voz, ela afirma que, se for preciso, pede ajuda á uma 

fonoaudióloga.  

“Caso eu perceba que é um problema estrutural ou mecânico. Se for de fundo 
emocional, procuro encontrar um outro caminho. O Cabeleira do Cidade de 
Deus logo veio dizendo que não chorava, ele tinha uma voz fininha e ainda 
parecia uma metralhadora. Mais adiante, enquanto trabalhamos, veio a voz e 
veio o choro, tudo aquilo que estava preso lá dentro”(TOLEDO 2005). 
 

 

 

4.1.4. Assessoria fonoaudiológica  

 Quanto à FORMAÇÃO DAS ENTREVISTADAS, F1 formou-se em Logopedia no Rio 

de Janeiro em 1977, fez complementação na Universidade Estácio de Sá e 

especialização em voz.  
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 F2 iniciou sua formação em 1968 no curso de Logopedia, trabalhou alguns anos 

com Edmée Brandi, foi contratada pela UFRJ no Instituto de Educação, onde deu aulas 

sobre noções de ortofonia para os alunos normalistas. Anos depois, quando a profissão 

foi regulamentada, fez a complementação no curso de Fonoaudiologia da Universidade 

Estácio de Sá. Participou do curso de especialização em voz falada, criado por Edmeé 

Brandi, trabalhou como coordenadora  executiva desse curso, além de ministrar aulas.  

 Sobre a EXPERIÊNCIA COM ATORES,  F1 relata que começou a atender atores em 

1990 e as experiências com atores de cinema são, primeiramente, na clínica 

fonoaudiológica e depois, a partir de 2002, iniciou com o filme Cidade de Deus (que foi 

o primeiro que foi feito fora da clínica, em equipe) e, posteriormente, Diabo a quatro, 

Xuxa e os Duendes e Dois filhos de Francisco. 

 F2 relata que o trabalho com atores começou na clínica fonoaudiológica com 

profissionais que a procuravam por estarem com problemas de voz. “Eu não trabalhava 

com estética vocal, eu não gosto desse termo, acho ele vago, mas... eu já havia 

trabalhado várias e várias vezes com atores que chegavam com nódulos, edemas, mas 

nunca puramente com estética, até o Cidade de Deus. Até então a minha experiência 

com atores era em clínica”. E complementa ao dizer “eu só topei fazer o Cidade de 

Deus, quando me convidaram e na mesma hora eu chamei F1 porque, 

inquestionavelmente, ela tinha muito mais bagagem e experiência nesta área do que eu. 

Conhecimento eu tinha, mas era um conhecimento teórico e quando a gente quer fazer 

um bom trabalho, sempre procura alguém que possa dar um suporte”. 

 Sua experiência no cinema é com alguns atores do Cidade de Deus e com dois 

atores do Diabo a quatro.  

 Com relação à diferença do uso da voz no cinema, televisão e teatro, F1 relata 

que “no cinema,  é preciso o máximo de naturalidade possível, que é bem diferente da 

naturalidade da televisão; apesar de ser muito coloquial, pois ela tem que ser muito 

coloquial, mas o cinema tem uma coisa própria, ele está muito mais voltado para a 

realidade. O tom é tudo para menos, o que é bem diferente do teatro, em termos de 
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intensidade, projeção, tudo, menos em tudo, o que não quer dizer que seja menos 

intenso, isso é importante. Quando eu falo assim para um ator de teatro “tudo menos, 

tudo menos”, não é uma coisa apagada, pelo contrário, é para ficar muito real, porque 

quanto menos na televisão, mais ele vai se projetar....o excesso não funciona bem no 

cinema... é fundamental para o ator conseguir fazer variações...”. 

 F2 complementa ao dizer, “e se você pega um ator de televisão que está indo 

para o teatro, você fala “tudo mais”. 

 Com relação à ESPECIFICIDADE DO TRABALHO FONOAUDIOLÓGICO NO CINEMA, 

F2 aponta que o primeiro dado importante é a diferença com relação ao trabalho clínico, 

“porque primeiro nós temos que ouvir o que se espera daquela personagem que aquele 

ator está representando”.  

 F1 acredita que no cinema, a voz, assim como a interpretação, deve ser utilizada 

sutilmente, de forma mais contida, sem o exagero e a expansão do teatro. 

 Para F1, deve ser estabelecida uma relação onde o fonoaudiólogo passa a ser um 

elemento de ligação entre diretor e ator, e onde seu trabalho é desenvolvido a partir do 

objetivo, intenções e idéias deste. Também se refere “à delicadeza de se fazer chegar, a 

descrição e jamais a interferência frontal com os diretores, atores e outros profissionais”. 

 F2 também acredita que o papel do fonoaudiólogo é cumprir a sua tarefa, 

respeitando os limites de trabalho de cada profissional, e complementa apontando a 

importância de um trabalho integrado,  “nós estamos lá para trabalhar voz, mas não se 

pode dissociar a voz do ator que a está usando para expressar aquela personagem”. 

 F1 destaca a importância do prazer e do vínculo no trabalho com o ator  ao 

afirmar que, “principalmente, não dá pra dissociar a expressão, ainda que no papel do 

ator, do prazer, porque não sai. Eu gosto que fiquem felizes e  que quando fecha aquela 

cena, tenha aquela resposta daquele olhar que diz “estamos juntos”, isso é muito bom”. 

Também aponta a importância de saber os limites da atuação fonoaudiológica em cada 
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momento e conclui  dizendo que o trabalho fonoaudiológico é, principalmente, “um 

trabalho de ajuste, de adaptação às circunstâncias e fazer o melhor dentro daquilo, e daí 

nós fazemos também um trabalho de ator”. 

 Ao relatar sobre a ASSESSORIA FONOAUDIOLÓGICA NO FILME CIDADE DE DEUS, 

F2 conta que a equipe de produção a contatou no Rio de Janeiro, por indicação de uma 

fonoaudióloga de São Paulo, perguntando se ela poderia trabalhar com os meninos do 

Cidade de Deus. F2, no entanto, não sabia do que se tratava e chamou F1 para formar 

uma parceria para este trabalho. Foi informada que não era para trabalhar com todos os 

atores, porque todos os atores, na realidade, não eram profissionais e alguns faziam parte 

do grupo de teatro do Vidigal, porém alguns precisavam de assistência fonoaudiológica. 

 As duas fonoaudiólogas relataram que marcaram uma reunião com a diretora de 

atores Fátima Toledo e depois iniciaram o trabalho no Estúdio Gabinal, na Cidade de 

Deus, para saberem qual a necessidade do grupo e se haveria  empatia de trabalho. 

 Segundo F2, todo o processo foi muito cansativo, pois ficavam muitas horas 

seguidas com os atores, quase todos os dias da semana e, além disso, tinham que se 

locomover até a Cidade de Deus, que fica em uma região afastada do Rio de Janeiro. 

“Tinha que ter muita disponibilidade. Algumas vezes estava só eu, algumas vezes só a 

F1 e, muitas vezes, nós duas,  que era de segunda a sábado e, às vezes, domingo”.  

O trabalho teve duração de dois meses e meio e aconteceu, até as vésperas da 

filmagem, sob a direção de Kátia Lund e, posteriormente, sob a direção de Fernando 

Meirelles, que entrou para a filmagem. 

 F2 relata que uma parte do trabalho era acompanhar os ensaios, para ver o 

desempenho dos atores, e para ver onde é que tinham que fazer os ajustes. Além disso 

F2 explica que “o filme foi uma coisa muito interessante, porque houve um misto, uma  

necessidade de atuação que mesclava um pouco a coisa da clínica com o trabalho do 

ator. Um dos meninos que tem uma mordida aberta enorme, ele tinha uma projeção de 
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língua absurda, e simplesmente não se entendia o que ele dizia, então o foco do trabalho 

era tornar a fala dele compreensível, inteligível e projetada”. 

 Eram realizados trabalhos específicos, visando as necessidades de cada um. Com 

relação às técnicas fonoaudiológicas utilizadas, F1 relata: “trabalhamos  vindo de trás 

pra frente, no caso de muitos atores do Cidade de Deus, um trabalho em cima das coisas 

clássicas como, respiração, projeção, intensidade, articulação, todos esses itens e, 

especificamente, o que cada ator precisava”. 

 Um dado fundamental no trabalho que merece novamente menção é o fato de que 

os atores não tinham acesso ao roteiro, pois esse era o conceito de trabalho da Fátima 

Toledo e dos diretores. 

 F2 exemplifica o trabalho com alguns dos atores: “com um dos atores nós 

trabalhamos a motricidade oral, porque não havia como conter a protrusão da língua, 

houve uma adequação, não deixávamos de dar a orientação necessária. Teve outro 

menino que era rouco e nós adoraríamos ter feito uma avaliação otorrinolaringológica, 

mas não foi possível e tivemos que trabalhar para que ele tivesse voz,  para representar e 

sem saber o que estava acontecendo, nós sabíamos que tinha alguma coisa, porém não 

dava para ficar batendo nessa tecla”. 

 F2 afirma que no filme Cidade de Deus não foi realizado trabalho com o sotaque 

dos atores, pois, ao contrário dos demais filmes em que trabalhou, “foi um trabalho de 

colocarmos os meninos da Cidade de Deus sendo entendidos e podendo se projetar, cada 

um é diferente, solicitam coisas diferentes” e F1 complementa, “o foco no Cidade de 

Deus era não se entender. Mas é também um trabalho de criação, é infinito”. 

 

 

4.1.5. Cidade de Deus: A filmagem  

 Enquanto trabalhava com a oficina de atores, Fernando Meirelles recebeu uma 

proposta de Guel Arraes, diretor de núcleo da TV Globo, convidando-o para dirigir um 
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episódio de Brava Gente, série inspirada em obras da literatura brasileira. Fernando 

concordou desde que pudesse desenvolver uma história relacionada à do filme Cidade 

de Deus. A proposta foi aceita e Fernando e Kátia Lund dirigiram juntos Palace II, que 

serviu como um ensaio para o longa metragem.  

 Dessa forma, Palace II funcionou como um laboratório para Cidade de Deus. As 

filmagens se realizaram em seis dias, na própria Cidade de Deus, com parte dos alunos 

da oficina. O roteiro também foi escrito por Bráulio Mantovani, a partir de uma das 

histórias do livro não aproveitadas no roteiro final do longa e de improvisações dos 

alunos propostas por Guti Fraga. Essa experiência serviu para que a equipe e o elenco 

vivenciassem de certa forma um pouco do modo como seria realizado o filme Cidade de 

Deus. A partir dessa experiência concluiu-se que não seria possível filmar na própria 

Cidade de Deus, pois na época em que o curta foi rodado, a comunidade estava dividida 

em três áreas, cada uma comandada por um traficante diferente, à beira de um conflito e, 

por conta disso, todo o processo de filmagem foi muito tenso. Assim, a produção partiu 

em busca de outras locações. 

 Cidade de Deus foi rodado durante nove semanas, entre junho e agosto de 2001. 

Para a direção de arte, Fernando Meirelles convocou Tulé Peake, com quem havia 

trabalhado em outros dois filmes. Três cenários principais foram escolhidos. 

 Toda a primeira parte do filme foi rodada no conjunto habitacional de Nova 

Sepetiba, construído pelo governo do Rio, e que apesar de estar parcialmente ocupado, 

ainda não havia sido inaugurado oficialmente. Esse conjunto é muito semelhante à 

Cidade de Deus nos anos 60 e, embora o tráfico tivesse chegado ali, não tinha tomado 

conta do lugar, o que facilitaria o trabalho da produção. 

 A segunda fase do filme foi realizada num conjunto construído na mesma época 

que a Cidade de Deus, mas do outro lado do Rio de Janeiro, chamado Cidade Alta. A 

terceira fase do filme foi filmada na própria Cidade de Deus e em estúdio, por razões de 

segurança e facilidade de produção. Nesta fase final, Tulé Peake encontrou seu maior 

desafio que era reproduzir a realidade da favela sem perder a veracidade.  
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 Segundo Kátia a abordagem das interpretações estava baseada na improvisação, 

pois queriam evitar técnicas teatrais ou tradicionais de interpretação. Trabalharam todas 

as cenas com os atores, porém nunca pediam que memorizassem os roteiros. Propunham 

para eles a idéia de uma situação e a intenção de cada menino naquela hora, esperando 

para ver o que fariam. Desta forma, eles estavam livres para criar suas próprias palavras 

e ações. Havia uma câmera funcionando o tempo todo, para que os meninos pudessem 

esquecer sua presença.  

 A equipe não queria que os atores memorizassem os textos, ficassem  dentro de 

limites preestabelecidos, ou se preocupassem em repetir a ação da maneira exata em 

cada take. Queriam que eles vivessem cada cena, livremente e com espontaneidade. Isto 

significava que a câmera deveria se adaptar aos atores, que por sua vez significava um 

estilo de filmagem mais próximo ao documentário, onde a câmera corre atrás da ação. 

Raramente a ação era montada para a câmera.  

Segundo Kátia, “O foquista às vezes chegava cedo ou tarde demais, o 

enquadramento muitas vezes não estava perfeito, mas estas falhas, na verdade, 

contribuíram para dar mais realismo ao filme” (LUND, 2005). Optaram por não 

trabalhar com um supervisor de continuidade, uma vez que não havia interesse pela 

continuidade de uma cena a outra. Este estilo de câmera e interpretação determinou que 

o trabalho de edição também não seria tradicional. 

 César Charlone, responsável pela cinematografia do filme, relata que leu diversas 

vezes trechos do livro para poder pensar sobre a proposta fotográfica do filme. Ao 

conversar com Fernando Meirelles chegaram a conclusão de que a maior preocupação 

era ser o mais fiel possível ao relato do Paulo Lins e afirma,  

  
“o maior desafio era sem dúvida tentar achar uma linguagem 
cinematográfica: de câmera e luz que mostrasse sem "enfeitar", sem "afetar", 
sem se deter a explorar, como se o Paulo Lins operasse a câmera e se 
detivesse igualmente num cachorro comendo lixo na rua ou numa criança 
levando um tiro de fuzil. Algo que o Fernando apelidou da "não-fotografia" 
(CHARLONE 2005). 
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 A maior dificuldade encontrada pelo cinematografista foi o fato de trabalhar com 

atores não profissionais, pois segundo ele,  

 
“os atores pisavam num set de filmagem pela primeira vez, e não tinham a 
menor idéia sobre marcas e luzes, e em alguns casos (as crianças) custavam a 
separar ficção da realidade. Eles entravam às vezes tão fundo no seu "jogo" 
que me fazia imaginar Stanislavsky dando pulos. Pensar em fazer ensaios e 
em marcar as cenas era uma fantasia. A cada tomada a emoção deles 
aumentava, e as marcas por eles atingidas eram outras” (CHARLONE 2005). 
 

 Foi em torno dessa realidade que foi pensada a cinematografia de Cidade de 

Deus. Com a filmagem de Palace II puderam testar o "formato".  

 
“Para isso, usei 8 tipos de película, 35 e 16mm, diferentes tipos e estilos de 
luz, diferentes tipos e estilos de filmagem, mais marcados ou mais 
improvisados. Algumas cenas mais decupadas e outras em plano-seqüência. 
Mudanças de velocidade.... Enfim, tornamos o "Palace II" um curta 
laboratório.  E o último grande experimento foi tecnológico. Filmar em 
película, fazer toda a pós em vídeo e voltar à película, usufruindo de todas as 
"mordomias" que a eletrônica nos proporcionava (filmar em outras 
velocidades, mudá-las na edição, consertar a luz, a continuidade e o 
enquadramento no telecine, usar 35 e 16 indistintamente....etc,etc.)” 
(CHARLONE 2005). 
 

 De forma geral, o filme assemelha-se com um documentário, onde a câmera  

permanece na mão, interfere pouco na realidade, pois vai atrás dela, deixando-a sugerir o 

enquadramento e a luz. Cezar afirma que as referências utilizadas para a cinematografia 

de Cidade de Deus foram o neo-realismo italiano e o cinema novo, que possuem um 

estilo mais livre de fotografia. 

 A cinematografia também foi trabalhada pensando-se nas três fases distintas do 

filme.  

“A primeira anos 60, o começo, banditismo "light". Com a ingenuidade de 
um "western", mais acadêmico, mais "certinho", careta. Tripé, "travelling", 
enquadrado. Com a ajuda do Serginho (colorista dos Estúdios Mega) com 
quem já tínhamos feito o "Palace II" começamos os testes para achar a "cara" 
das três fases. No começo com fotos que eu ia tirando nas visitas de locação; 
a segunda fase era nos anos 70: hippie, lisérgica, cromada, artificial, solta, 
porra louca.....(ecktachrome). Depois das fotos passamos a testes filmados, 



 104

corrigindo a cor no telecine e depois passados para a película novamente;  e a 
terceira fase era barra pesada e pronto” (CHARLONE 2005). 
 

Quando as filmagens foram encerradas, Fernando Meirelles iniciou com Daniel 

Rezende  o processo de montagem,  com duração de cinco meses.  

O montador e o diretor também optaram por seguir a estrutura do roteiro, criando 

uma linguagem específica para cada fase do filme. Segundo Daniel Rezende, a primeira 

parte, mostra o começo da criminalidade na Cidade de Deus, nos anos 60, e optou-se por 

uma montagem clássica, com cortes corretos, utilizando raccord, respeitando eixos e 

privilegiando a ação, com uma continuidade plano a plano.  

 Na segunda parte, quando o tráfico de drogas começa a se expandir na favela, há 

uma maior liberdade nos cortes, “nesta história a montagem começa a ficar mais livre e 

menos conceitual, o raccord  não é mais tão importante. A liberdade dos cortes causa 

um certo estranhamento no espectador preparando-o para um clima bem mais pesado 

que vai se aproximando” (REZENDE, 2005). 

  Na última etapa, que se passa nos anos 80, a favela é ocupada pelo tráfico de 

drogas, e a atmosfera do filme se torna pesada e opressiva, 

 

“tive liberdade total e não mais me preocupei com a continuidade dos planos, 
do tempo, da ação, com os raccords,  do eixo, ou qualquer uma das "regras" 
de montagem, fazendo-a muito presente e causando estranhamento. Esta 
"estranheza" nos passa sensações de sufocamento e tensão, é frenético, com 
pouco respiro. Uma pessoa fala, mas não precisa necessariamente mexer os 
lábios, uma outra levanta em um take e pode estar sentado no próximo…O 
"estranho" é bem vindo e ajudam a criar essas sensações de sufocamento e 
tensão. O espectador não tem tempo de recuperar o fôlego” (REZENDE 
2005). 

  

Daniel Rezende afirma que durante as filmagens algumas cenas foram filmadas 

com duas ou três câmeras ao mesmo tempo, a maioria dos atores não eram profissionais 
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e não leram o roteiro antes das filmagens. “Eles mudavam os textos e ficavam em 

posições diferentes de um take para outro. Viviam uma nova cena a cada take. Se por 

um lado isso causa uma maior espontaneidade dando maior veracidade à cena, por outro 

dificultou enormemente a vida do montador” (REZENDE, 2005). 

 Antonio Pinto e Ed Cortes foram os responsáveis pela música original do filme.A 

proposta das músicas deveria seguir o mesmo estilo do filme, ou seja, documentário, 

com atores não profissionais. Dessa forma, o objetivo foi fazer uma música que não 

interferisse nesse estilo, pois a música deveria ser adaptada para não interferir, “a 

primeira decisão que eu tomei foi a de não usar cordas, isso abriu um novo universo para 

mim e para a música do filme” (PINTO e CORTES, 2005). 

 A música deveria entrar na história, ajudando o filme, sem tirar sua qualidade “O 

trabalho de escolha das músicas que tocariam no filme veio quase que pronto, pois o 

montador e o Fernando já tinham montado o filme com várias delas: Cartola, Tim Maia, 

Hyldon, Luis Melodia, Raul Seixas, James Brown... Estava aí o conceito” (PINTO e 

CORTES, 2005). A música do filme também foi pensada seguindo as três fases do 

roteiro. Dessa forma, a primeira fase é baseada em samba de raiz, samba tradição, 

composições privilegiadas com o cavaquinho e o violão de 7 cordas. A segunda fase é 

Funk e Samba.  

 
“Aí foi pura diversão. Realizei o sonho de tocar bateria, baixo e guitarra num 
filme”. A terceira fase, por ser mais sombria foi um novo desafio para eles. 
“Como fazer os climas tensos sem usar cordas ou sintetizadores? O Ed veio 
com a idéia: ele tocou flautas ianomâmis, eu coloquei o batuque do samba 
bem lento, colocamos alguns efeitos e estava pronto” (PINTO e CORTES, 
2005). 
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4. 2. Parte II. Análise dos trechos 

 
  

 Nesse subcapítulo estão descritas as dimensões visual e auditiva de três trechos 

do filme, cada um pertencente a uma fase de Cidade de Deus, juntamente com a 

descrição do contexto do trecho escolhido, dos planos, interpretação, cenário, 

iluminação, cores, figurino, velocidade e movimentos da câmera, montagem, trilha 

musical, sons e voz. 
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4.2.1.Trecho 1 

 
Quadro 4. Descrição da dimensão visual e auditiva do trecho 1 
 
Trecho: 1 Localização no DVD:capítulo 7 – 22:03 min. à 23:56 min. 
Contexto Cena romântica que mostra as personagens Cabeleira e Berenice 

beijando-se pela primeira vez. Cabeleira fazia parte do “trio ternura”, 
grupo de amigos que fazia assaltos “ingênuos”, pois estavam iniciando-
se no crime. Representam o início da criminalidade na favela. Cabeleira 
e Berenice começaram a se envolver quando, em uma noite, ao fugir da 
polícia, por ter assaltado um motel, Cabeleira  pede para ficar 
escondido na casa da mãe de Berenice, que já o conhecia. Os dois 
começam a se envolver logo no primeiro momento em que se viram 
(fato esclarecido pela trilha musical destoante da cena de fuga em que 
Cabeleira bate na porta da casa de Berenice e a música tira os dois da 
situação real e os coloca como se fosse em outra dimensão, a da 
paixão). O trecho selecionado mostra o momento de início do 
relacionamento amoroso do casal, quando “o destino de Cabeleira foi 
parar nas mãos de Berenice”, pois depois de ficarem juntos, eles 
resolvem sair da favela para tentar uma vida melhor e, nessa ocasião, 
no meio da fuga, Cabeleira é baleado pela polícia (que o procurava pelo 
assalto no motel) e morre. 

Plano Descrição dimensão visual Descrição dimensão auditiva 

Plano 1 Plano geral da fachada de uma 
casa na Cidade de Deus, mostra 
que a cena acontece de dia, céu 
azul, casa de cor amarelada, o 
chão é de terra, muitas roupas  
no varal. Ambiente bem 
simples, demonstra que o plano- 
seqüência seguinte acontece 
dentro daquela casa. 

 

Plano 2 Cozinha simples de casa de 
baixo poder aquisitivo com filtro 
de barro e utensílios simples. Do 
lado direito pode-se ver alguns 
utensílios de metal pendurados, 
(panelas e vasilhas), do lado 
esquerdo um armário de madeira 
desbotado. No meio, ao fundo, 
há um quarto separado da 
cozinha por um pano que está 
preso, deixando o quarto a 

som da água escorrendo e caindo na 
bacia 
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mostra. No quarto (ao fundo), 
com a parede envelhecida e 
descascada, cheia de adesivos,  
há uma cama de madeira escura, 
com algumas bonecas de 
plástico sobre ela e, ao lado da 
cama, uma janela que deixa 
entrar uma luz natural vinda de 
fora. 
Na frente da cena há uma pia 
com uma bacia cheia d’água 
(que não dá para ver), usada 
para lavar louça (não há água 
corrente para lavá-la).  
No início da cena Cabeleira está 
encostado em uma mesinha atrás 
da cozinha, olha para Berenice, 
coloca e tira as mãos dos bolsos, 
sem jeito, um pouco 
constrangido, pensativo. 
A câmera filme em plano 
americano e corta um pouco a 
testa de Berenice.  Berenice 
entra na frente da câmera 
(cabelo solto, pele negra, 
avermelhada, com um brilho que 
se remete ao calor, um pouco 
suada, vestido decotado 
estampado com flores bem 
simples e rústico). Ela está 
lavando louça na bacia 
(Berenice em primeiro plano - a 
câmera está na sua frente), 
imagem da água escorrendo e 
caindo na bacia. Câmera abre 
um pouco e cabeleira se 
aproxima aos poucos, por trás de 
Berenice e começa a rodeá-la. 
Ele se aproxima dela do seu lado 
esquerdo, ela vira um pouco o 
pescoço em sua direção, ele 
caminha para o outro lado (ainda 
atrás de Berenice), olha o que 
ela está fazendo, ela olha 

 
 
sons de alguém próximo arrumando 
alguns objetos na cozinha, 
colocando alguns utensílios no 
balcão 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
somente o som da água 
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rapidamente para a direção dele, 
como se estivesse um pouco 
incomodada, desconfiada, ela 
continua lavando a louça 
(somente o som da água), Ele, 
sem jeito anda para o outro lado 
de novo, põe a mão no pescoço, 
olha para baixo, não sabe como 
começar a falar. Ela vira para o 
lado que ele está e pergunta, 
virando o pescoço para a direção 
dele e um pouco para cima: 
 
Ele fica parado daquele lado 
(esquerdo, atrás dela), abre o 
peito, de frente par ela e a 
câmera enquadra apenas ele. Ela 
está de costas para ele e 
continua lavando a louça. A 
câmera esta mais aberta e fica 
parada de forma que os dois 
estejam presentes. 
 
Ela continua com o pescoço 
inclinado para a direção de 
cabeleira: 
 
vira para frente e começa a 
lavar, levanta um pouco o prato 
para cima – de forma que dê 
para ver com nitidez que ela está 
ensaboando. Cabeleira fala com 
uma postura defensiva, 
parecendo estar enfrentando-a: 
 
  
 
 
Berenice, levanta um pouco o 
pescoço depois olhando para 
frente diz: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

B: Quê que foi Cabeleira? / O gato 

cumeu a sua língua é? //  

 

 

 

 

 

B: 

cê fica ai o tempo todo atrais de 
mim / tá me deixando nervoosa // 

 

 

 

C: calma ai / que eu to escolheendo 

o qué que eu vô te faala ainda /

 

 
 
B: além de tudo escolhedo é? 
(olhando para cima, ensaboando o 
prato) 
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Ele responde, começando a se 
aproximar dela com um ar de 
garanhão, se aproximando, 
olhando de cima para baixo, a 
medindo: 
 
 
 
 
 
 
Ela vira e olha para ele, com o 
prato na mão: 
 
 
 
Ele responde abaixando a 
intensidade da voz: 
 
 
 
Ela ri e olha para frente e para 
baixo e diz, fala um pouco 
sorrindo, colocando o prato ao 
lado: 
 
 
 
 
Ele um pouco revoltado diz: 
 
 
 
 
 
 
 
Ela diz, olhando para frente, 
lavando a louça: 
 
 
 

 // Gente assim não se dá bem na vida 

não /  hein (olhando para baixo) 

 

 

C: é que meu coração te escolheu / 

moro? // e quando ele escolhe / eu 

vô onde ele qué /

 

B: tu tá de sacanagem comigo / num ta? /

 

 
C: cê nunca ouviu fala em amor a primeira 
vista? / 

 

 

B: Ahaha...// malandro não ama / 

malandro sente deseejô  // 

 

C: pô / tudo que eu falo tu mete a 

fooice /

 

 

 

B: malaandro não faala / malandro 

manda uma leetra /
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Cabeleira vira de costas e 
começa a caminhar para o 
quarto 
 
 
 
 
 
Plano americano de Berenice, 
sorrindo um pouco, diz: 
 
 
Câmera com um movimento 
lento e sutil, anda um pouco, 
horizontalmente, para 
acompanhar Cabeleira. 
Cabeleira vai para o quarto, 
encosta na beira da cama, olha 
para as costas de Berenice e diz, 
sentando: 
 
 

 

Ela retruca: 

 
 
 
 
Ele se levanta vai se 
aproximando dela, a câmera vai 
fechando um pouco na direção 
dos dois, ele olha para ela e fala: 
 
 
 
A câmera começa a se 
aproximar do casal, vai 
fechando gradativamente nos 
dois (de plano americano para 
primeiro plano) 
Ela se vira, olha para o rosto 
dele, o rosto de Berenice 

 

C:  Porra / vô pará de gastá meu 

purtugueis contigo que ta fooda / 

 

 

 

B:  malandro não pára / malandro 

dá um tempo // 

 

 

 

 

C: falá de amor contigo é 

complicaado hein Berenice /

 

B: que amor que nada ca
ra / tu tá é 

de um sete um  comi
go //

(silêncio – longa pausa) 

 

 

C:  o cara que te ama / - (junto com o 

batuque) 

 
 
batuque de um instrumento bem 
baixo, parecido com o ritmo das 
batidas do coração 
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escurece pela iluminação, ela 
está contra a luz. Ela vira, mais 
perto dele, larga a louça, e fala 
ao mesmo tempo: 
 
 

Ele olha para ela, a câmera fecha 
lentamente em primeiro plano 
nos dois que se beijam 

 

 

B: 
 assim ce vai acaba me convenceendo /  

sabia? 

 

Começa a tocar um pandeiro, depois 
um chocalho e no fim a cuíca 
 
 

 
Plano 3 Plano geral da favela, ao 

entardecer. 
Continuação da mesma música, com 
aumento da intensidade e começa 
então a voz cantando: “alvorada lá 
no morro que beleza, ninguém 
chora, não há tristeza ninguém sente 
dissabor, o céu colorindo é tão 
lindo, é tão lindo...” 
 

  

Interpretação 

 

Ao mesmo tempo em que Cabeleira tenta falar de amor, não consegue 
sair de sua malandragem, tenta dizer que ama, mas é difícil para ele, 
por ser inexperiente e estar apaixonado por Berenice. Não consegue 
dizer tudo o que sente, ficando em conflito e bravo com ele mesmo. Ela 
não entende, demonstra certo receio por causa de sua malandragem e 
ele não consegue se expressar, vive nessa cena um conflito. Cabeleira,  
por ser malandro, sente dificuldade em se entregar para uma mulher, 
como se isso fosse de certa forma uma humilhação, pois corre o risco 
de se frustrar. Ele quer e tenta falar que ama a mulher e ela, está 
inicialmente desconfiada. 

 Cenário Típica casa suburbana de meados de 1960, uma cozinha bem simples, 
onde a louça  está sendo lavada. 

 

 Iluminação 

A iluminação é feita para parecer natural, sem querer dar ênfase ou 
destacar nenhum elemento da cena, com efeito de iluminação vinda de 
fora, para mostrar a realidade, há a busca de uma estética realista para a 
cena. 

 

Cores 

 

As cores da cena são sépia, dourada, um pouco amarelada, envelhecida. 
É uma cena que acontece em meados dos anos 60. A pele das pessoas é 
mostrada mais amarelada, dourada, suada, por conta do clima quente do 
Rio de Janeiro e da favela. Início da favela Cidade de Deus – tudo cor 
de terra, céu azul. 
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Figurino Roupas simples e leves devido ao clima quente que a cena sugere. 
Berenice usa vestido decotado estampado com flores bem simples e 
rústico.  
Cabeleira veste uma camisa aberta e um short.  

 

Velocidade e 

movimentos 

da câmera 

São bem sutis, pois a câmera é observadora, como se o espectador 
estivesse presente olhando o que acontece. Os movimentos sutis 
acompanham a interpretação dos atores,  deixando o espectador se 
envolver diretamente com a situação. É uma cena bonita, onde a ação é 
mais leve, comparada ao resto do filme, com movimentos leves, lentos.  
O plano-seqüência possibilita que a atenção do espectador seja 
direcionada para as personagens e interpretação, O Plano utilizado  em 
quase todo o trecho é o plano americano, mas quando Cabeleira diz que 
ama Berenice, o plano aos poucos se fecha criando um efeito de 
aproximação das personagens, romantismo. Quando a mulher fala de 
uma forma mais distante o plano é americano. Quando eles se 
aproximam o plano fica mais próximo e é feito um enquadramento dos 
dois juntos, fechado. Nesse momento a voz de ambos fica com uma 
velocidade lentificada e intensidade mais baixa, proporcionando 
também esta aproximação à intimidade do casal. 

 

Montagem 

A cena é gravada em um plano-seqüência com o objetivo de dar ênfase 
para a interpretação dos atores, pois a personagem estava falando de 
amor, algo profundo, dessa forma a cena é feita sem cortes para que o 
espectador se relacione diretamente com a situação dando mais força e 
intensidade para a emoção, movimentos, gestos e diálogos das 
personagens. Cria-se um ambiente em que o espectador observa sem 
nenhum outro elemento que desvie o foco de sua atenção, a não ser as 
personagens vivenciando aquela situação.  

 

Sons 

A maior parte do trecho não tem trilha musical, apenas o diálogo, pelo 
próprio realismo da cena, dando bastante ênfase para a interpretação. 
Há a presença de som ambiente (algumas vozes em baixa intensidade, 
apenas um ruído que vem de fora)  e som da água que lava a louça, 
utensílios sendo manuseados. 

 

Trilha 

musical 

Apenas no final a trilha musical entra, no momento em que Cabeleira 
consegue finalmente falar o que sente. Após Berenice dizer que ele é 
“um sete um”, ele tem uma reação e, a partir daí, começa o som de um 
batuque espaçado, com o ritmo das batidas do coração, que prepara o 
espectador para ver Cabeleira tomando uma atitude e, conforme ele vai 
se aproximando de Berenice, a trilha aumenta de intensidade e torna-se 
mais complexa, pois quando ele chega perto dela, entra um novo 
instrumento que dá uma emoção mais forte, a cuíca,  depois o pandeiro, 
trazendo um elemento quente à cena,  facilitador da emoção. Dessa 
forma, a trilha entra antes da ação, prevendo a atitude de Cabeleira; ela 
ajuda a criar o clima emocional e direciona o espectador a ter uma 
emoção mais forte, pois Cabeleira enfim tomou a atitude que Berenice 
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queria. A música entra em mise en scène quando o casal está se 
aproximando  e acompanha a leveza e a beleza da cena. Ao mudar o 
enquadramento para a imagem da favela vista de cima com o 
entardecer, a música é também um elemento de continuidade da 
narrativa. 

 

Voz 

Gírias e vocabulário típico do subúrbio/favela carioca. Porém não 
revelam a década de 60, pois as personagens utilizam expressões atuais. 
Voz: a voz acompanha a velocidade, a intensidade e o peso da cena e 
das personagens. No final fica evidente a relação que se estabelece 
entre a intensidade (loudness) e velocidade da voz com o movimento da 
câmera. A cena está chegando no fim, quando o casal começa a se 
aproximar, isso fica evidente pela aproximação corporal, pelo olhar dos 
dois, pela entrada da trilha musical (com batuques lentos e fracos que 
aumentam gradativamente), pela voz das personagens (loudness fraco e 
velocidade diminuída) e pelo movimento de zoom in da câmera, 
fazendo um fechamento no casal, que começa a se beijar. 
Pode-se perceber que a voz ainda se relaciona com o figurino (roupas 
simples, vestido floral e camisa aberta, sem nada por baixo para ele – 
está de acordo e demonstra o clima quente do Rio de Janeiro), o cenário 
(cozinha simples de uma casa da favela), as cores (mais envelhecidas – 
o vocabulário não esta harmonizado), a iluminação mais próxima do 
natural (se relaciona com a voz na medida em que a fala também 
demonstra a naturalidade e a simplicidade do casal) e a velocidade e os 
movimentos da câmera são lentos e sutis, não interferem na  cena, 
acompanham a velocidade da interpretação e das vozes das 
personagens. 
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4.2.2. Trecho 2 
 
 
Quadro 5. Descrição da dimensão visual e auditiva do trecho 2 
 
Trecho: 2 Localização: capítulo 14 – 46:53 min à 48:02 min. 
Contexto: Esse trecho é o primeiro que mostra realmente quem é Zé Pequeno, 

(quando criança Dadinho). Mostra o seu início no tráfico de drogas, quando 
decide “tomar” a “boca dos apê” de Neguinho. Acompanhado pelo amigo 
Bené e por alguns capangas, Zé Pequeno demonstra o seu poder e o seu 
domínio pela sua presença. 

Plano Dimensão visual Dimensão auditiva 
01  

Câmera está atrás de Zé Pequeno, 
enquadrando suas costas, cabelo e 
ombros e na frente uma porta que 
se abre, a imagem está um pouco 
escura 
 
 

Som da porta sendo destrancada, se 
abrindo, rangendo 
 

Zé.: Então Neguinho / 

Neguinho: 

 Orra Dadinho  /  como é  que tu chega 

assim na minha booca / meu ami
go ?/

 
02  

Rosto de Zé Pequeno 
 
 
Câmera bem rápida filma Neguinho 
que se levanta 
 
 
 
Câmera volta rapidamente para Zé 
Pequeno que caminha em direção a 
Neguinho, atrás de Zé os capangas 
com armas nas mãos 
 
 

Zé: ah...quem faalo que a boca é tuua 
ra

pa? / 

Capanga: queem falo que a boca é 
tu

a

/ 
ca

ra? /

 (som de passos, das pessoas se 
movimentando durante quase toda o 
trecho) 
Neguinho: qual 

é Da
di

nho? / 

 

 

Zé: Dadinho é o ca
raa

lho / meu nome 

agora é Zé 
Peque

no /  
poo

rra 
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03  
Enquadramento de um dos 
capangas de Zé Pequeno, que fala 
com a articulação imprecisa 
 

 
Capanga: nome dele é Zé Pequeeno / 

tá entendeen
do? / 

 
 

04  
Zé Pequeno levanta a arma e 
aponta em direção a Neguinho 
 
Bené o segura 
 
Zé olha para Bené 
 

 
Zé: e tu vai caí filha da puta /

 

Bené: maata não / maata não que ele 

já entendeu  // não é não Neguinho? /

 
05  

Neguinho, com muito medo, perfil 
de Zé que está próximo a ele 
 

Neguinho:  
Pode ficá com a boca aí que eu não quero 

nada não / vô sai saindo que eu num quero 

alegação 
va

leu ? / 

 
06  

Rosto de Buscapé, depois arma que 
está bem próxima a ele, em cima de 
uma mesinha 
Primeiro plano de Buscapé 

 
 
 
 
Buscapé: voz Off: o certo/ era eu 

07  
Câmera por trás de Buscapé 
enquadrando o que ele vê (Zé 
Pequeno de costas falando com 
Neguinho) 
 

Buscapé (cont.): aproveitá  aquela 

chance pra vingá a morte do meu 

irmão 

 

Neguinho: sai saindo na moral

08  
 
 
Neguinho e perfil de Zé 
Zé atira no pé de Neguinho que cai, 
câmera acompanha a sua queda 
 

Som de um tiro 

Neguinho: ahr... 

Zé: tú vai fica vivo Neguinho / ma vai 

fica vivo aqui / trabalhando pra nóis / 
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Mesma câmera vai ate Buscapé e o 
enquadra 
 

ta escutaan
do? // 

 
 
Buscapé: - off: pensá é fácil // 

09  
Zé em primeiro plano falando com 
Neguinho, Bené olhando um pouco 
atrás de Zé, quatro capangas atrás 
de Bené e Buscapé caminhando até 
a porta com a intenção de sair sem 
ser notado 
 
Zé Pequeno vira apontando a arma 
para Buscapé 
Câmera se aproxima de Buscapé, 
por trás de Zé Pequeno 
Bené aparece na frente da câmera 
segura a mão armada de Zé 
Pequeno e  a coloca para baixo 

 

 

 

 

 

Zé: ououo...psiu oops / 

 

Zé: Vai onde mule
que? /

 

Bené: o garoto é do conteexto / Zé

 

 
10  

Câmera vai se aproximando de 
Buscapé, como se fosse a subjetiva 
de Zé 

Zé P.: como é que é seu nome o 

muleque? / 

 

Buscapé: Buscape /

 

11  
Zé Pequeno e Bené contando 
algumas notas de dinheiro 

Bené: Buscapé / irmão doo / do 

Marreco /

Zé P.: Marre
co? / 

 

Bené: falecido Marreco / (rindo) 

12  
Câmera aberta - plano médio: 
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Buscapé, a porta aberta no fundo, 
luz entrando pela porta, um 
capanga na porta e outro próximo 
da passagem da porta, ambos 
armados 

 

Zé P.: hahaha.../ vai lá muleeque / se 

adianta // aí muleque // 

 

 

 

Zé: diz pra todo mundo agora /que a 

boca dos apê  

13  
Zé Pequeno e Bené lado a lado, 
close acima do peito 
 

(cont.) pertence ao Zé Pequeeno /  e a 

gente vai começa a vende pó/  

 

 

14  
Buscapé a caminho da porta saindo 
de costas cabeça baixa 
 

 

Zé: ta escutan
do?  // 

(Começa o som da viola, 
cavaquinho). 

15  
Bené e Zé Pequeno (idem 15), 
Bené fumando um “baseado” 
Câmera enquadra apenas Zé 
Pequeno dando risada com um 
sorrido bem aberto. 
 

 

Bené: cocaínaa / 

 

 

Zé: hahaha... 

Interpretação Zé Pequeno começa a dominar o tráfico na Cidade de Deus com a ajuda de 
Bené e de seus capangas. Após se dar conta de que o tráfico era muito mais 
lucrativo do que assaltos e roubos, ele decide invadir a “boca dos apê”, que 
estava sob o controle de Neguinho. Simplesmente por meio de sua 
imposição, determinação, pela forma como chega, dominando a situação, 
muito seguro, protegido pelos capangas que, no entanto, parecem fracos 
perto dele, Zé Pequeno invade a “boca dos apê”, se apresenta com seu novo 
nome (antes Dadinho) e domina a boca de tráfico. Bené, “o bandido mais 
responsa da Cidade de Deus”,  é muito amigo de Zé Pequeno desde a 
infância, mas no entanto, é pacífico e sossegado, quer tomar a “boca dos 
apê”, porém é contra a violência gratuita e, em muitos momentos do filme, 
impediu que Zé Pequeno matasse algumas pessoas. Os capangas são 
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submissos a Zé Pequeno e demonstram seqüelas de uso de droga, como a 
articulação imprecisa, por exemplo. Demonstram também que idolatram Zé 
Pequeno, que manda em todos. 

Cenário O trecho se passa em um ambiente fechado, uma sala de um apartamento, 
“a boca dos apê”. Não destoa dos anos 70, algumas paredes são verdes, 
outras  azuis, algumas estão descascadas e sujas.  Os objetos  e poucos 
móveis são velhos e  precários.  

Iluminação Iluminação parece natural, realça o clima quente  e o brilho do suor nas 
personagens, estética definida para caracterizar que são pessoas do morro, 
suados e sujos. 

Cores Cores bem vivas, intensas, para representar a época, anos 70, psicodélico 
cores coloridas, com predomínio de verde, azul, vermelho, amarelo, branco  
e preto.  

Figurino Roupas coloridas e envelhecidas. Zé Pequeno usa um colar branco e 
vermelho que se destaca da regata amarelo escuro. Buscapé usa uniforme 
convencional, camisa branca e calça azul escuro. Alguns capangas estão 
com a camisa aberta. O brilho nos personagens faz com que pareçam 
suados, vivos e quentes. 

Velocidade e 
movimentos 
da câmera 

A câmera é colocada na mão, não em tripé,  e tem função de dar a  
sensação de documentário, de observação e realismo, como se alguém 
realmente estivesse ali filmando, sensação do espectador estar presente na 
cena ou, pelo menos, mais próximo daquela realidade.   
câmera com chicotes – movimentos rápidos, acompanham a velocidade da 
interpretação. 
O trecho possui vários cortes, a câmera é rápida e filma  - bem dinâmica – 
acompanha o diálogo, às vezes não tem corte para mudar de 
enquadramento, a própria câmera vai  até a situação– efeito de 
documentário de querer captar tudo ao mesmo tempo – não é uma regra, as 
vezes  sim, às vezes não. Não é  uma linguagem fixa, é a ficção que imita a 
realidade. 

Montagem Ritmo da montagem tem a ver com o ritmo da interpretação. São 15 planos 
na cena, não há continuidade nos planos, preocupação com eixos ou 
raccords. 

Sons Som ambiente, vozes, passos, som da porta se abrindo com a chegada de 
Zé Pequeno. 

Trilha 
musical 

No trecho todo não há trilha musical. Apenas no final, quando termina a 
cena surge o som de um instrumento de corda, cavaquinho.  

Voz Fala – cheia de gíria, curvas melódicas, “gingado”, tem muito movimento. 
Acompanha o ritmo da interpretação. 
Uso da voz over de Buscapé, que faz a narração do filme. 
A voz de Zé Pequeno está presente em várias tomadas em que seu corpo 
não está presente (voz off, semi acousmetres). A câmera enquadra as 
personagens, mostrando suas reações, enquanto Zé Pequeno fala. 
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4.2.3. Trecho 3 
 

Quadro 6. Descrição da dimensão visual e auditiva do trecho 3 

Trecho 3 Localização:capítulo 21 -  01:17:55 à 01:20:12hs. 
Contexto: “A despedida de Bené”: 

Essa parte do filme inicia com Neguinho andando em um beco escuro, se 
aproximando de uma festa, onde estão reunidos todos os amigos de Bené, 
“os bandidos, a rapaziada black, a comunidade crente, a galera do samba, 
os cocotos e Zé Pequeno, que nunca tinha dançado na vida”, para a sua 
festa de despedida, pois Bené havia resolvido sair da favela e ir morar 
com sua namorada em um sítio, para levar uma outra vida fora do crime. 
No trecho ocorrem uma série de situações que gradativamente aumentam 
a situação dramática das personagens e acabam com uma tragédia.  
Zé Pequeno convida uma mulher para dançar, com muita timidez, 
demonstrando certa fragilidade e insegurança; ela no entanto, o rejeita 
por estar acompanhada do namorado (Mané Galinha). Zé Pequeno sente-
se frustrado e olha para todos os lados, lentamente. Bené está com sua 
namorada (Angélica), abraçando e beijando-a. Zé Pequeno se aproxima 
do casal e pede para falar com Bené, pois está inconformado com a 
partida dele, com ciúmes do amigo, e propõe a ele que fique e os dois 
tomem a boca de tráfico do Cenoura (concorrente da mesma favela). 
Bené e Zé Pequeno discutem e Bené diz que vai embora de qualquer 
jeito, apesar de gostar do amigo. Zé Pequeno fica abalado e, mais uma 
vez, sente-se frustrado, pensativo, olha para os lados  e fica sozinho, 
apesar da multidão de pessoas se divertindo na festa. Zé avista Mané 
Galinha dançando com a namorada, se aproxima deste com vários 
capangas do seu lado e o ameaça com uma arma, pede para que ele tire a 
roupa e rebole.  
Neguinho continua se aproximando da festa.  
Mané Galinha é coagido,  apanha e tira a roupa.  
Dois amigos de Bené se aproximam dele e pedem para que ele troque 
uma câmera fotográfica por cocaína; Bené recusa e diz a eles que 
procurem Zé Pequeno. Angélica sugere que Bené fique com a câmera e 
dê para Buscapé, que é apaixonado por fotografia. Bené aceita, fica com a 
câmera e chama Buscapé, que está dançando e manejando o equipamento 
de som da festa.   
Neguinho se aproxima cada vez mais da festa, com uma arma. 
Buscápe vai até Bené. 

Plano Descrição dimensão visual Descrição dimensão auditiva 

Parte 1 
 
01 

Buscapé em plano americano 
aperta a mão de Bené. 
Bené coloca a mão nas costas de 
Buscapé. Câmera baixa mostra 

 

Buscapé: ó eu aquiii     // 
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Bené entregando a câmera para 
Buscapé 
 

Bené: Óêê / num qué se fotógrafo? / 

Angélica: Oi ó / 

Buscapé: Quero / 

Bené: Presente pra túú / 

 
Música da festa, diálogo em primeiro 
plano sonoro, música em segundo 
plano sonoro, vozes de  pessoas 
conversando, ruídos. 

02 Câmera alta, mostra os três 
(Bené, Angélica e Buscapé) de 
cima 

Buscapé: Caraalho mano / cara
lho /

Buscapé: Caraalho mano // 

 

03 Buscapé abraça Bené – câmera 
baixa 

Buscapé: Caraalho / valeeu valeeu

04 Chicote para outra situação: 
Algumas luzes da festa 

(conforme a câmera muda de 
situação, um som é colocado,  como 
se a câmera fosse responsável pela 
mudança do som e como se o som 
também fosse se alterar, pois será 
filmada uma outra situação que 
acontece ao mesmo tempo) 
 

Zé: Rebolaando negão /  rebolaando /

05 Zé Pequeno manda Mané 
Galinha,  que está nu, rebolar. A 
câmera mostra a festa, de plano 
médio até plano de conjunto.

Zé: vamboora /  rebolaando/ 

 

Vozes, ruídos, risadas 

 

06 Zé Pequeno – zoom in, câmera 
aproxima para primeiro plano  

Zé: Hahahaha... 

 

07 Mané Galinha em plano 
americano constrangido 

Vozes 

Zé: Ae zé ruela // 

hahaha 



 122

08 Zé Pequeno rindo em plano 
americano 

Vozes das pessoas da festa cantando 
em coro com a música “ioioio...” 

09 Mané Galinha – plano médio Música 

10 Câmera alta, plano aberto, de 
conjunto,  de Bené e Buscapé se 
abraçando no meio da festa, entre 
a multidão. 

Música 

 

11 Plano americano de Zé Pequeno 
fecha para primeiríssimo plano, 
virando o rosto em direção aos 
dois -  chicote 

Música 

“Som do chicote” - algo passando 
muito rápido para mostrar que a 
situação em cena novamente mudou, 
como se fosse o som do olhar de Zé 
Pequeno vendo Bené e Buscapé se 
abraçando – aumenta o clima de 
tensão 

12 Buscapé e Bené  abraçados (idem 
ao 10) 

Som da festa, música, vozes, gritos, 
risadas 

13  Primeiro plano de Zé Pequeno, 
que  anda em direção a eles 

Som da festa, música, vozes, gritos, 
risadas 

14 Plano médio de Zé Pequeno de 
frente, anda no meio das pessoas, 
se aproxima 

Som da festa, música, vozes, gritos, 
risadas 
 

 

15 Neguinho de plano médio até 
plano americano – zoom in, 
escondido, próximo a eles 

Som da festa, música, vozes, gritos, 
risadas 

16 Bené e Buscapé olhando a 
câmera, Buscapé coloca a câmera 
nos olhos, foco na câmera 

Buscapé: Vô tira altas fotos / 

Angélica: Vai? / 

Angélica: Vai /  tira ai / 

 

Zé: Me da essa 

17 Zé Pequeno, câmera alta, puxa a 
câmera da mão de Buscapé 

Zé: (cont.)  porra aqui muleque /

18 Buscapé cai no chão Angélica: Cara
lho  

19 Subjetiva de Buscapé  que olha 
Zé de baixo para cima 

Música 

20 Buscapé se levantando Música 
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21 Bené e Zé se olham e começam a 
brigar 
 
 
 

Zé: Qual é / cê tá ficando malu
co?

Bené: Solta essa porra 

Zé: Solto não 

Bené: Solta essa porra 

Parte 2 
01 

Câmera fechada de um disco na 
vitrola 

Zé: Solto não /meu irmão

Começa uma música alta em primeiro 
plano sonoro, as vozes de Bené e Zé 
Pequeno passam para segundo plano 
sonoro 

02 Outro ângulo da vitrola Música 

03 Plano aberto de pessoas dançando 
na festa 

Bené: Solta a máquina /

(Começa a voz do cantor...Mick 
Jagger em primeiro plano sonoro) 

 
Muitos planos 

As luzes mais claras se apagam e 
permanece um ambiente 
predominantemente escuro com  
flashs da situação, luz 
estroboscópica, algumas luzes 
coloridas, ambiente escuro e 
depois claro, alternadamente 
 
Multidão dançando, imagens sem 
foco, cortes rápidos. Em alguns 
momentos é possível ver Bené e 
Zé pequeno brigando, cada um 
puxando a câmera para um lado, 
no meio da multidão, se 
afastando. 
 
 
 
 
 
 
Alguns enquadramentos difusos 
de Neguinho se aproximando dos 
dois. 
 

 

Bené: Solta essa porra /

 

Bené: Solto não / porra /

Zé: Cê tá maluco? /

Bené: Solta essa porra 

Zé: Solto não / meu irrrmão

  
Vozes de pessoas cantando a música 
 

Zé: Cê tá ficando maluco? /

Bené: A câmera é minha caralho /  

 Solta essa porra / 

 

Bené: solta // 

Zé: Ce tá ficando malu
co ? / tudo por causa 
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Neguinho puxa uma arma e atira  
(não dá para ter certeza se foi ele 
quem atirou) 

daquela piiranha // 

 

Bené: Ela é minha mulher / filha da puta // 

 

 

Obs: em toda esta parte os atores 
utilizam loudness forte, pois é 
possível notar a entoação crescente, 
no entanto as vozes foram colocadas 
em segundo plano sonoro e a música 
em primeiro plano sonoro, o que torna 
o loudness das vozes fraco, 
comparado à música. 

Parte 3 
 
Muitos planos 

Bené caindo no chão, pessoas 
correndo, saindo do local 
Começa a abrir um espaço onde 
Bené está 
 
Pessoas correndo 
 
 
Angélica esta ajoelhada perto do 
corpo 
 
 
 
 
Flashes de Zé Pequeno 
transtornado, com a arma para 
cima sem saber o que fazer, 
procurando o assassino 
 
 
 
Angélica sentada no chão 
 
 
 
 
 
 

Som do tiro 

Grito 

Pára a música e, aos poucos, diminui 
o barulho da festa 
 

Vozes em primeiro plano sonoro: 

 

Capanga: Mataram o Bené cara

Zé: Bené // Chama a ambulâância 

po
rra // Chama a ambulância (inint.) 

Filha da puta // 

Angélica: Benéeeeee Bené morreeeu 

Angélica: ahrrrrr (ao mesmo tempo 

em que Zé Pequeno fala) 

 

Capanga: Zé /  Bené morreu //
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Plano aberto da situação, somente 
o corpo de Bené, Angélica, e Zé 
Pequeno em um espaço vazio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zé Pequeno aponta a arma para 
Angélica 
 
 
 
Angélica se afasta 
Plano aberto bem distante  apenas 
Zé e Bené 
Flashes de Bené 
Plano aberto dos dois sozinhos 
 
Somente uma luz piscando 

Zé: Morreu o caraalho meu irmão 

morreu o caralho  

 

Angélica: Ahrrrrrrrrr.....(junto com 

Zé) 

 

Zé: Morreu o caralho meu ir
mão 

morreu o caralho / porra//

 

Som de uma nota de guitarra 
distorcida 
 

Zé: Sai daqui tua piranha / a culpa é 

tua   po
rra /

 Zé: Sai daqui // 

A: Seu filho da puuta //

 

Zé: Bené / meu irmão // aaa Bené // 

Sussurrando, com a respiração 
audível, rápida e sem ritmo. 
 

Zé: Bené // ahrrrrrrrrrr 

 

Som de três tiros 

 

Zé: Porraaaa 

Som de choro, bem baixo 
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Interpretação Esse pode ser considerado um trecho de grande intensidade dramática, 
principalmente de Zé Pequeno. A situação toda vem crescendo a partir de 
várias situações em que Zé Pequeno demonstra que está perdido, 
inconformado e revoltado com a partida do amigo, Bené. Quando vê seu 
melhor amigo abraçando Buscapé chega no ápice de sua revolta e vai até  
os dois, toma a câmera das mãos de Buscapé e começa uma briga entre 
Zé Pequeno e Bené. Ao mesmo tempo Neguinho (que na verdade tinha a 
intenção de matar Zé Pequeno, por vingança) se aproxima e atira em 
Bené. Zé Pequeno demonstra muita intensidade ao viver a situação de 
desespero por ver o amigo morto. 

Cenário Galpão onde acontece a festa de despedida de Bené, ambiente amplo, 
alto, escuro, com algumas cadeiras, muitas pessoas dançando. 

Iluminação Luz  estroboscópica típica de festas ou discoteca, luzes coloridas, flashs, 
em alguns momentos tudo escuro, elementos que propiciam  o clima 
confuso. 

Cores Luzes com muitas cores misturadas, com momentos de escuridão total, 
muito brilho, luzes fortes, que ofuscam a visão. Cores, 
predominantemente azul, vermelho, branco, preto e verde. 

Figurino Roupas coloridas com flores, estampas, listras, modelo anos 80 com o 
predomínio das cores azul, branco, preto, vermelho. 

Velocidade e 
movimentos da 
câmera 

Câmera com muitos movimentos zoom in -  zoom out. Câmera 
predominantemente  na mão. 

Montagem Há muitos cortes que aumentam ainda mais a impressão de movimento 
dos planos. 
Montagem paralela –com cortes que dão a impressão de que estão 
acontecendo várias situações ao mesmo tempo. Cortes rápidos, não tem 
preocupação com continuidade, quebra de eixo, foco, enquadramento; 
são muitos planos, onde por vezes a câmera abre para o plano médio, 
plano de conjunto ou plano geral para  ambientar/localizar o espectador e 
fecha se aproximando da situação,  ao criar maior proximidade 
/identificação com as personagens. A mudança brusca dos movimentos 
da câmera causa estranheza, confusão e tensão, cria a expectativa de que 
algo vai acontecer. 

Sons Gritos e vozes das pessoas, música alta, som do tiro, guitarra distorcida 
(mórbida, que aumenta a tensão), “som do chicote”, mudança imagética e 
sonora que representa  uma mudança de situação que está sendo filmada 
em montagem paralela (ao mesmo tempo). 

Trilha musical No começo na cena a musica é mais lenta, é possível ouvir com clareza o 
que todos as personagens falam, a cena é mais organizada. A partir do 
momento que Bené e Zé Pequeno começam a briga, entra um som rock 
pesado, frenético, forte, todos os elementos que perturbam  e desorientam 
o espectador, criando um clima realista. 

Voz Gritaria das pessoas – voz da briga de fundo, briga misturada com a 
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euforia da festa –A voz é o elemento que chama a atenção na hora da 
confusão, localiza o espectador, pois a imagem não é exata. As vozes 
explicam de certa maneira o que acontece no momento da morte de Bené. 
A intensidade dramática é estabelecida por meio das vozes das 
personagens. 
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5. DISCUSSÃO 

  

 A partir da revisão de literatura foi possível observar que há poucos estudos 

sobre a voz no cinema, tanto na área fonoaudiológica quanto na cinematográfica. De 

certa forma, como afirma PEREIRA (1980) a dramaturgia do som e da fala não foi 

devidamente estudada. 

Nesta pesquisa a voz foi analisada a partir de sua relação com os demais 

elementos da mise en scène. Os recursos vocais que contribuem para a expressividade 

oral são muitos. Os recursos analisados no presente estudo foram: loudness, entoação, 

velocidade, prolongamento e pausa. Esses recursos chamaram a atenção pelo modo de 

relação estabelecida, principalmente com a interpretação, movimentos da câmera e 

montagem. No entanto, outros recursos vocais são utilizados pelos atores, possuem 

papel fundamental na composição do filme e outras análises seriam possíveis. 

O filme todo foi realizado seguindo uma diferenciação de linguagem em cada uma 

das partes da história e, dessa forma, o roteiro, a cinematografia, as músicas, a 

montagem, a interpretação e a voz seguiram um estilo específico  em cada uma delas. 

 O trecho 1 pertence à primeira parte do filme e está mais próximo à linguagem 

clássica do cinema. De acordo com CHARLONE (2005), a cinematografia utilizada 

seguiu um padrão mais acadêmico, mais "certinho", com uso  de tripé, "travelling" e 

“enquadrado”. 

 A montagem também seguiu essa estrutura. Segundo Daniel Rezende, a primeira 

parte, mostra o começo da criminalidade na Cidade de Deus e optou-se por uma 

montagem clássica, com cortes corretos, utilizando raccord, respeitando eixos e 

privilegiando a ação, com uma continuidade plano a plano. O plano-seqüência utilizado 

enfatiza a situação dramática e o diálogo (REZENDE, 2005). 
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 A música também foi utilizada de forma adaptada para não interferir nesse estilo, 

pois deveria entrar na história, sem destoar da linguagem e, segundo Ed Cortes, “o 

trabalho de escolha das músicas que tocariam no filme veio quase que pronto, pois o 

montador e o Fernando tinham montado o filme com várias delas: Cartola, Tim Maia, 

Hyldon, Luis Melodia, Raul Seixas, James Brown... Estava aí o conceito”. A primeira 

fase é baseada em samba de raiz, samba tradição, composições com cavaquinho e violão 

de sete cordas. A música desse trecho é de autoria de Cartola (PINTO e CORTES, 

2005). 

 No trecho 1 o diálogo representa o elemento de maior destaque e enfatiza 

também os momentos de silêncio entre uma voz e outra, pois como a câmera é discreta, 

as cores e iluminação são naturais, o cenário é comum, e não há elementos fortes na 

cena, as vozes, assim como o silêncio, são destacados. BETTON (1987) afirma que o 

som permite aumentar a impressão de autenticidade. “ele assegura uma continuidade no 

plano da percepção e da unidade orgânica do filme” (p.39), valoriza o silêncio e amplia 

seu poder expressivo. 

 Segundo o mesmo autor, para cada seqüência e planos deve haver uma harmonia 

entre som e imagem ou diálogo e imagem. Pode haver seqüências mudas de uma grande 

intensidade dramática, onde a imagem exprime por si própria, o que o autor quer dizer e 

há outras,  em que o diálogo representa o elemento mais vivo, mais comovente. “Nesse 

caso seria um erro complicar a imagem, fazê-la exprimir demais: é preciso conservá-la 

bastante discreta e quase neutra para que a atenção do espectador volte-se unicamente 

para o jogo, para a expressão e para as palavras das personagens” (p.45).  

 Dessa forma são utilizados os elementos desse trecho: o plano-seqüência, a 

câmera discreta com movimentos lentos, as cores suaves e um pouco envelhecidas, o 

cenário simples, o figurino singelo, a iluminação natural, todos convidam o espectador 

para ouvir o diálogo. As vozes não competem com nenhum outro som, apenas um som 

ambiente e o som da água caindo na pia e “o diálogo representa o elemento mais vivo” 

(BETTON, 1987). 
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 Ao pesquisar os elementos prosódicos da fala, MADUREIRA (2005) afirma que 

o sentido de um mesmo enunciado pode ser alterado em função das escolhas prosódicas 

que são feitas e verificou que ao mesmo tempo em que um único recurso fônico pode 

projetar diferentes efeitos de sentido no interlocutor, um único sentido pode ser 

veiculado por diferentes recursos fônicos produzidos pelo falante. Dessa forma a matéria 

fônica, o som da voz, evoca sentidos.  

 De acordo com GAYOTTO (1997), os aspetos prosódicos têm papel 

predominante na construção da expressividade da fala. 

 A câmera, no final do trecho, vai atrás da ação e constrói um significado 

associado ao diálogo, que é expresso pelas vozes e pela música. Assim, há uma rede de 

elementos entrelaçados que constituem a mise en scène; as vozes diminuem o loudness e 

a velocidade, a câmera fecha na imagem no casal lentamente, entra um samba de 

Cartola, bem leve e harmonizado com a situação dramática. 

Nesse trecho é interessante notar que debruçar-se especificamente sobre a voz dos 

atores, em relação ao enquadramento, a velocidade e movimentos da câmera, à 

fotografia, a montagem, entre outros elementos, pode levar a uma associação bastante 

propícia à constituição do instante poético. De acordo com GOUVEIA (2004), sobre a 

retórica da poesia, é observado que para que haja uma metáfora completa é necessário 

que as duas linguagens em questão, a voz e a linguagem fotográfica, por exemplo, se 

relacionem em um determinado ponto que formem uma “entidade” semântica única e 

ambígua, gerando uma condição altamente propícia ao aparecimento da poesia, “o 

instante poético apresenta a característica de ser um momento único, seria um instante 

único criado por um ser único” (p.212). 

 Uma pequena mudança de direção da voz modifica o afeto.  A voz é complexa 

porque é composta de singularidades, pois não pára de variar, de mudar de natureza, é 

dividual (não é nem indivisível e nem divisível, mas que se divide (ou se junta) 

mudando de natureza). O que faz a unidade um afeto, a cada instante, é a conjunção 

virtual assegurada pela expressão, pela voz, pela forma.  
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“Assim sendo, isolando-se instantes, perceberemos uma variedade de afetos 
que vão se transformando, ou melhor, alterando-se de forma dividual, tendo-
se em um único plano uma série de sensações e percepções de afetos 
variados. Esta fragmentação e isolamentos dos instantes fazem com que 
possamos notar de maneira minuciosa como o ator vai expressando uma série 
de afetos que, no transcorrer do filme, muitas vezes não perceberíamos” 
(GOUVEIA 2004,  p.119). 

  

Cabeleira mesmo em uma situação de conquista, deixa impresso em sua voz, sua 

malandragem e malícia, ao utilizar o loudness forte e prolongamentos de fonemas, mas 

também uma certa insegurança, transmitida entre outras coisas, pela entoação 

descendente no final da emissão, por exemplo. Berenice começa, de certa forma, 

desprezando Cabeleira, ao utilizar uma entoação ascendente, como se quisesse uma 

resposta, uma reação dele, o provocando para que ele tomasse uma atitude, pois nas 

entrelinhas sabia que ele estava interessado nela. Ele responde com a entoação 

descendente, fechando-se por conta de sua insegurança. Depois os dois começam uma 

leve discussão, onde Berenice o chama de malandro.  O auge da discussão acontece 

quando Berenice com loudness forte diz, “que amor que nada cara, tu tá é de um sete um 

comigo” e Cabeleira responde, com loudness fraco. No final do plano-seqüência os 

loudness de ambos harmonizam-se, tornando-se mais fracos, assim como as entoações, 

os movimentos da câmera e a trilha musical. No momento final do trecho, o da 

conquista, Cabeleira utiliza loudness fraco, como se estivesse enfim se entregado ao 

amor de Berenice, estabelecendo uma cumplicidade com ela, deixou enfim seu lado 

“frágil” dominá-lo. 

 Pode-se pensar que encontrar o subtexto possibilitaria, entre outras coisas, 

encontrar o tom do texto, a velocidade, as entoações, o loudness, que expressam os 

sentimentos relacionados a ele. 

 O trabalho com os atores foi realizado de modo que eles pudessem utilizar como 

matéria bruta suas próprias sensações. A intenção do diretor era em fazer um filme que 



 132

transmitisse a sensação de realidade e é possível observar na interpretação dos atores 

essa realidade que, por sua vez, está vinculada aos demais elementos. 

 Fátima Toledo afirma  “tudo que deve ser procurado para viver uma situação em 

cena, encontra-se dentro do próprio ator e, por meio da ação, manifesta-se em diferentes 

qualidades de movimentos corporais e vocais” (TOLEDO, 2005). A base do seu trabalho 

é a sensibilização e o autoconhecimento do ator.  

 Para essa preparadora de atores, o ator deve ser ele em situações da vida da 

personagem e deve trabalhar apenas com o sensorial, pois o trabalho consiste em 

emprestar as sensações que ele  libera às situações da vida da personagem. 

 Diante da câmera, o ator deve dominar a própria imaginação para construir ações 

reais num mundo ilusório, deve trazer para a frente da câmera a verdade em ação. 

 Com relação a voz,  ainda de acordo com Fátima Toledo, como o problema de 

Cabeleira não era estrutural ou mecânico, o trabalho vocal foi parte do processo de 

autoconhecimento. “O Cabeleira do Cidade de Deus logo veio dizendo que não chorava, 

ele tinha uma voz fininha e ainda parecia uma metralhadora. Mais adiante, enquanto 

trabalhamos, veio a voz e veio o choro, tudo aquilo que estava preso lá 

dentro”(TOLEDO, 2005).  

As pausas são utilizadas pelas personagens de forma articulada com as intenções 

da interpretação, com os movimentos da câmera e com a montagem, principalmente.  No 

trecho 1 as pausas possuem um tempo de duração maior do que nos trechos 2 e 3, pois o 

trecho 1 é romântico, calmo, tranqüilo, em que o objetivo é a união do casal apaixonado. 

São utilizadas pausas lógicas e psicológicas (STNISLAVSKI, 1970), em que as últimas 

representam a dificuldade de Cabeleira em assumir seu interesse por Berenice e as 

pausas presentes na fala de Berenice, em alguns momentos, sugerem que ela quer que 

ele tome uma atitude em relação a ela e pode esperar por isso. 
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Com relação ao trecho 2 foi visto que de acordo com CHARLONE (2005), a 

cinematografia da segunda fase remete-se aos anos 70: “hippie, lisérgica, cromada, 

artificial, solta, porra louca....”  

 O montador do filme afirma que nessa fase há uma maior liberdade nos cortes, 

pois “nesta história a montagem começa a ficar mais livre e menos conceitual, o raccord  

não é mais tão importante. A liberdade dos cortes causa um certo estranhamento no 

espectador preparando-o para um clima bem mais pesado que vai se aproximando” 

(REZENDE, 2005). A música, segundo PINTO, CORTES (2005) nessa  fase é funk e 

samba.  

 Com relação à interpretação, os atores parecem estar à vontade com a câmera, a 

interpretação é realista, os atores se movimentam com liberdade, pois a câmera vai até a 

ação. Como foi visto, no trabalho inicial  de preparação dos atores com Guti Fraga que 

teve duração de cinco meses, todos os exercícios foram feitos com apresentação da 

câmera, muitas vezes bem próxima para que eles se acostumassem.  A preparação foi 

feita sempre com a intenção de valorizar o trabalho do ator, deixando-o livre para se 

movimentar e para expressar-se, sem imposições como marcações no chão. 

 Quando Zé Pequeno entra na  “boca dos apê” a câmera  permanece fechada em 

seu rosto, pois uma das coisas mais fortes do trecho é a sua interpretação e a força que 

ele demonstra na cena diante de outras pessoas. Durante a primeira frase que emite, a 

câmera permanece fechada para destacar a personagem, que está em primeiro plano. A 

câmera muda de imagem e foca outras personagens, enquanto Zé Pequeno fala. 

  Zé Pequeno é a personagem principal desse trecho e a câmera mostra  as reações 

que ele causa nas demais personagens. O primeiro quadro mostra Zé Pequeno, na força 

de sua personagem. No seguinte, Neguinho com medo de Zé Pequeno (a câmera mostra 

sua reação diante dele). A seguinte mostra os capangas de Zé Pequeno, submissos a ele, 

imitando-o e repetindo o que ele diz. No plano seguinte Buscapé está com medo e 

revolta, pois deveria matar o Zé Pequeno  para vingar a morte do seu irmão, mas não 

tem coragem. Todas as ações giram em torno dele.  
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 Até Zé Pequeno dizer: “quem falô que a boca é tua rapa?”, seu rosto não aparece, 

apenas seu cabelo, sua nuca e suas costas. Só é possível identificá-lo por meio de sua 

voz. Pode-se dizer que a voz “entra” antes de seu corpo, uma voz temida, que chega para 

dominar a boca de tráfico por meio da imposição. Nos plano 06 e 07 há a presença da 

voz over. A câmera está atrás de Buscapé e enquadra o que ele vê, acontece uma 

situação na sua frente (Zé Pequeno coagindo Neguinho) e, ao mesmo tempo, Buscapé 

narra, como se fosse seu pensamento. Nos planos  05 e 08, mesmo quando o foco não é 

Zé Pequeno, este aparece de alguma forma: uma parte do corpo, cabelo ou roupa, o que 

para CHION (1993) define a personagem semi acousmetres. Nos planos 01, 10, 12 e 14 

a câmera filma outra situação e, no entanto, a  voz de Zé Pequeno também está presente. 

Apenas em quatro planos Zé Pequeno não está presente, de corpo e voz. 

 BETTON (1987)  afirma que a simples audição de uma voz pode dar uma 

imagem da maior parte das características físicas e mentais de uma pessoa, e 

particularmente de um ator. O poder de convencimento da palavra humana não está 

unicamente nas palavras pronunciadas e nas idéias  que estas sugerem: ele reside 

também no próprio som da voz, e esta não somente tem um poder de sugestão, mas 

também um valor psicológico incontestável (ela exalta a emotividade).  

 Em quase todos os planos Zé Pequeno utiliza muitas ênfases, curvas entoacionais 

ora crescentes, ora decrescentes e loudness mais alto que as demais personagens. Bené, 

por outro lado, utiliza um padrão de loudness mais fraco, velocidade lentificada em que 

é, de certa forma, um apaziguador de situações extremas. Neguinho utiliza, 

predominantemente loudness fraco e velocidade acelerada e Buscapé loudness fraco. 

Segundo OIDA (2001), sonoridades diferentes evocam respostas interiores diferentes, e 

nossa interpretação se altera de acordo.  

A voz off é usada em alguns momentos da cena em que as personagens falam, 

porém é enquadrado outra personagem ou situação, isso acontece principalmente com 

relação a personagem Zé Pequeno. BURCH (1992) aponta que o som possui um 

potencial evocativo, onde pode-se ver a imagem por meio dele. No momento em que Zé 
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Pequeno entra na “boca dos apê,” ouve-se sua voz, porém não se vê seu corpo, embora 

seja possível  imaginá-lo. 

DOANE (1991) e CHION (1993) afirmam que, o uso da voz off, constitui uma 

negação do enquadramento como limite e por conta disso no trecho 2, devido ao seu uso 

tem-se uma idéia de um espaço mais amplo. O som em off introduz o espaço em off. 

CHION (1993) define  a voz off como “acusmática”, ou seja, uma voz que pode 

causar inquietação, sugere um corpo e ativa a criatividade do espectador. A partir do 

momento em que a pessoa que fala insere seu corpo no enquadramento, no campo 

visual, a voz perde de certa forma esse efeito  e o autor o defini como 

“desacusmatização”. 

Quando há a presença de uma voz acusmática (sem a imagem do corpo, pessoa ou 

ser, que fala), que nunca foi visualizada, quando não há um rosto que a define, tem-se 

dessa forma, segundo o autor, a presença de um ser especial, como uma sombra falante 

que se movimenta  que  ele chama de acousmetres. 

Há também personagens semi acousmetres, ou processos de desacusmatização 

parciais quando não se pode ver a boca da personagem que fala, porem vê-se outra parte 

de seu corpo e a voz conserva uma aura de invulnerabilidade. 

Assim, tem-se nesse trecho Zé Pequeno em um primeiro momento como uma 

personagem semi acousmetres. A maneira como o diretor estabelece a mise en scène, a 

distribuição das formas, das vozes, objetos, personagens, cores, sombras, podem trazer 

indícios da construção de determinada personagem. Essa rede de significações formada 

pelos diversos elementos, inclusive a interpretação do ator, porém não somente ela, 

constrói Zé Pequeno e as demais personagens. 

 No trecho 2 a situação cênica e a voz privilegiaram a personagem Zé Pequeno 

demonstrando sua força, impondo sua subjetividade, interferindo por meio das 

entoações, loudness e velocidade, na realidade e em todas as outras personagens 
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presentes no trecho. É interessante observar que a personagem luta com suas palavras 

em muitos momentos do filme, demonstra sua violência por meio de sua voz, sua 

personagem tem consciência do peso de cada palavra e expressão e utiliza isso para se 

impor. 

No cinema têm-se duas formas de representação do ator, na primeira 

representação o ator se depara diretamente com a câmera e na segunda a câmera 

transforma a  performance inicial no set de filmagem, em uma outra representação. A 

arquitetura do filme utiliza a fotografia, movimento, som, interpretação, vozes, sons, 

entre outros para contar quem é a personagem Zé Pequeno. 

 A equipe não queria que os atores memorizassem os textos, ficassem  dentro de 

limites preestabelecidos, ou se preocupassem em repetir a ação da maneira exata em 

cada take. Queriam que eles vivessem cada cena, livremente e com espontaneidade. Isto 

significava que a câmera deveria se adaptar aos atores, que por sua vez significava um 

estilo de filmagem mais próximo ao documentário. Raramente a ação era montada para a 

câmera.  

Nesse mesmo trecho nota-se que a câmera corre atrás da ação e os atores tem 

liberdade de movimentação e expressão. 

 Segundo o cinematografista, buscou-se encontrar uma linguagem 

cinematográfica de câmera e de luz que mostrasse sem "enfeitar", sem "afetar", como se 

o Paulo Lins operasse a câmera e se detivesse igualmente num cachorro comendo lixo 

na rua ou numa criança levando um tiro de fuzil. Algo que o Fernando apelidou da "não 

fotografia". 

 Nesse trecho, o filme assemelha-se com um documentário, onde a câmera  

permanece na mão, interfere pouco na realidade, pois vai atrás dela, deixando-a sugerir o 

enquadramento e a luz. 



 137

 O texto foi um elemento pouco utilizado na preparação dos atores, pois o 

trabalho aconteceu em cima das ações vivenciadas pelas personagens, pois o filme 

registra mais o que o ator pensa, do que o que ele diz. Como há diversos elementos que 

participam da construção da personagem, o ator não precisa dizer quem ele é; ele precisa 

viver aquela pessoa (TOLEDO, 2005).  

 STANISLAVISKI (1970), afirma que subtexto é o que se esconde por trás e por 

baixo das palavras, dessa forma, Toledo trabalha com o subtexto para chegar ao texto. 

 Para OIDA (2001) as palavras do texto também são apenas uma pequena parte da 

personagem ou da história que está sendo contada. 

 No entanto, por conta desse método de trabalho, os atores utilizam o seu 

vocabulário para expressar as situações vividas pela personagem, que é um vocabulário 

atual, com gírias e expressões que se modificaram ao longo do tempo e isso é muito 

positivo, devido a naturalidade e o realismo da interpretação. Mas, por outro lado, como 

o trecho selecionado está inserido na década de 70, nota-se que algumas dessas 

expressões como, por exemplo, “porra”, “caralho”, “cara” não eram utilizadas com tanta 

freqüência nos anos 60 e 70.  

 No trecho 3 o diretor de arte encontrou seu maior desafio que era reproduzir a 

realidade da favela, sem perder a veracidade, e o cenário do trecho 3 mostra um 

ambiente típico de uma festa do final dos anos 70, cores vivas, psicodélico, luz 

estroboscópica, entre outros. 

 Na última etapa, que se passa nos anos 80, a favela é ocupada pelo tráfico de 

drogas, e a atmosfera do filme se torna pesada e opressiva e a montagem foi feita com 

liberdade total, sem preocupação com a continuidade dos planos, do tempo, da ação, 

com os raccords,  do eixo, ou qualquer uma das "regras" de montagem. A montagem 

nessa fase é muito presente e, segundo o montador, causa estranhamento, sensações de 

sufocamento e tensão (REZENDE, 2005). Nesse trecho uma personagem fala, mas não 

precisa necessariamente mexer os lábios, uma outra levanta em um take e pode estar 
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sentado no próximo. “O "estranho" é bem vindo e ajuda a criar essas sensações de 

sufocamento e tensão. O espectador não tem tempo de recuperar o fôlego” (REZENDE, 

2005). 

 De acordo com Ed Cortes, a música dessa parte foi mais sombria, pois foram 

usados flautas ianomâmis, batuque do samba bem lento, e alguns efeitos sonoros. Além 

das músicas da festa de despedida, típicas do final dos anos 70. 

 As vozes nesse trecho possuem um poder em relação aos demais sons e 

elementos cinematográficos, pois são elementos que sugerem ao espectador o que está 

acontecendo na cena, transmite a intensidade emocional das personagens, não é possível 

vê-los a partir de um certo momento, mas é possível escutá-los e a voz é o elemento 

responsável por transmitir a intensidade da cena. Como afirma CHION (1993), a voz 

humana possui um poder em relação aos outros elementos da banda sonora de um filme.  

 O trecho 3 possui diversos planos abertos e fechados, a câmera com movimentos 

bem rápidos, muitos cortes, que causam confusão e sensação de tumulto, clima 

crescente, agressivo e violento. A luz estroboscópica, as coloridas e os flashs também 

são elementos que tornam o trecho confuso e difícil de reconhecer o que se passa apenas 

pelas imagens. 

 A montagem paralela é utilizada para que possa mostrar várias situações ao 

mesmo tempo, aumentando o clima de tensão e o suspense, com cortes que dão a 

impressão de que está acontecendo tudo ao mesmo instante. Como, por exemplo, no 

momento em que Neguinho vai aos poucos se aproximando da festa, escondido, 

próximo de Zé Pequeno e Bené, que brigam, até que ele atira. 

 Nesse trecho a montagem é paralela e os cortes são rápidos, não há preocupação 

com continuidade, eixo, quebra de eixo; não há preocupação com foco e enquadramento; 

são vários planos, abre ambientando o espectador, fecha se aproximando da situação e 

criando maior envolvimento do espectador,  maior proximidade /identificação com a 

personagem. 
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No começo na cena a música da festa é mais lenta, é possível ouvir com clareza o 

que todas as personagens falam, a voz está em primeiro plano sonoro, a cena é mais 

organizada.   

O trecho é dividido em três partes. A primeira parte, que começa quando Bené dá 

a câmera para Buscapé, até o plano  que mostra o disco na vitrola, as cenas são mais 

longas, a montagem um pouco mais lenta, a câmera um pouco mais parada, não é tão 

frenética e apesar de ser câmera na mão, observadora, é mais enquadrada, sem tantos 

cortes e quebras de eixo.  Quando Zé Pequeno empurra Buscapé e toma a câmera de sua 

mão e Bené e Zé começam uma discussão, é introduzida uma outra linguagem referente 

à confusão, a tensão de algo que irá acontecer, essa linguagem prepara o espectador para 

isso. Nessa primeira parte as personagens conversam em loudness médio (o que pode ser 

considerado um fato estranho, já que elas estão em uma festa, com grande competição 

sonora e, no entanto, não aumentam o loudness para conversar) e  velocidade normal. 

 Na parte 2 o elemento que define o seu início, diferenciando-a da anterior é 

entrada da música rock, com a imagem do DJ colocando um disco de vinil na vitrola. As 

luzes mais claras se apagam, permanecem apenas alguns fleches da situação. Os cortes 

aumentam, sem regras, sem seqüência, sem eixo, são incontáveis planos que se 

confundem com a luz estroboscópica. Após o plano fechado do disco na vitrola (parte 2 

– plano 1) a confusão se arma; entra um som rock, frenético, mais forte, mais pesado e 

são colocados elementos perturbadores, a luz, os cortes mais rápidos, os movimentos 

mais rápidos da câmera. As vozes deixam de estar em primeiro plano sonoro, criando 

um clima confuso, com gritos das pessoas e vozes da briga. O som, mais do que a 

imagem, divide a parte 2 da 3. As personagens começam a falar mais alto, loudness 

forte, e após a entrada da música o loudness passa a ser fraco (segundo plano sonoro), 

devido à alta intensidade da música e das vozes das pessoas na festa.  

 Durante a discussão de Bené e Zé Pequeno a velocidade acelera, assim como os 

cortes da montagem. O clima aumenta e as vozes acompanham numa velocidade 
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crescente. Esse é o único momento do filme em que Bené toma realmente uma atitude 

agressiva e isso fica impresso no modo como usa sua voz. 

 O uso acentuado de expressões e palavrões mostra que a agressão é expressa por 

elas, pois não havia mais o que fazer. Zé Pequeno não tem um vocabulário amplo e 

consegue se expressar apenas com os mesmos palavrões e gírias. No entanto, utiliza as 

entoações e mudanças de velocidade e loudness para se expressar além das palavras. A 

linguagem dessa personagem é fortemente estabelecida pelos aspectos prosódicos de sua 

fala.  

Como afirma STANISLAVISKI (1970), o subtexto é o que se esconde por trás e 

por baixo das palavras textuais de um papel. Assim, somente quando os sentimentos  se 

integram a corrente subtextual é que a linha direta da ação de um papel passa a existir e 

ela se manifesta pela fala, “em cena a função da palavra é a de despertar toda sorte de 

sentimentos, desejos, pensamentos, imagens interiores, sensações visuais, auditivas e 

outras, no ator, em seus comparsas e por intermédio deles, conjuntamente – no público” 

(p. 138). 

Sabe-se que a arte de evocar imagens é própria do cinema e os sentimentos e 

pensamentos íntimos que estão por trás da fala, bem como a informação de subtexto, que 

por sua vez é dada pelos elementos supra-segmentais ou prosódicos da fala, são o foco 

do presente estudo. 

 A palavra adquire valor pelo conteúdo do subtexto e daquilo que ele contêm. 

Pode-se afirmar que grande parte do conteúdo subtextual é dada pelos elementos supra-

segmentais da fala, pois as acentuações presentes na voz falada e as pausas, que criam 

um ritmo, comunicam sentimentos. Assim os palavrões utilizados pelas personagens, 

como “caralho” e “porra” repetem-se inúmeras vezes nos trechos 2 e 3, no entanto, em 

cada um deles há uma forma diferenciada, com entoações, loudness e velocidade 

diferentes, portanto, comunicam sentimentos e intenções também distintos. 
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 A terceira parte do trecho é iniciada com o som do tiro, disparado por Neguinho, 

que acerta Bené. Depois do tiro, as pessoas se dispersam e há a entrada de elementos 

mais dramáticos na cena, vozes com loudness forte e velocidade acelerada e, 

posteriormente uma voz de desespero longe, bem distante, de Angélica e Zé Pequeno. 

Os cortes, aos poucos, ficam menos rápidos e frenéticos, o som pára, entra o elemento da 

guitarra distorcida, flashs do rosto desesperado de Angélica; a câmera fica cada vez mais 

parada, com menos movimento, planos maiores, as vozes aos poucos diminuem a 

velocidade, pois a ação esta acabando, não é possível ver nada, apenas sabe-se o que esta 

acontecendo por meio das vozes.  

Apesar das vozes, na terceira parte do trecho, não estarem em primeiro plano, 

chamam a atenção por serem a única ligação possível do espectador com a situação 

dramática das personagens e da narrativa, além de estarem harmonizadas com os demais 

elementos; rápidos, desorganizados, obscuros, a velocidade acelerada, alta intensidade, 

entoações acentuadas. A mudança da curva entoacional corresponde a uma mudança de 

significado, ou seja, uma mudança na forma corresponde a uma mudança no conteúdo. 

No final da parte 3 a câmera está bem parada, abre-se um plano, depois fecha para 

Zé Pequeno e Bené, bem rápido, abre de novo a câmera, mostrando a solidão de Zé 

Pequeno, sua expressão de revolta  e finalmente a voz dele é como se fosse um dos tiros 

que finalizam o trecho, muito intensa, dramática, loudness forte, entoação ascendente, 

pitch bem agudo. Zé Pequeno, apesar de sua violência e força diante de todos na favela, 

sente-se inseguro no campo afetivo, pois ao perder o amigo Bené, desafina, utilizando 

um pitch agudo ao aumentar o loudness, por estar desesperado, por perder o controle da 

situação e o único vinculo afetivo humano, seu grito é um grito de solidão. 

 Aqui o trabalho fonoaudiológico com o ator é pensado para além do texto, na 

busca de caminhos junto aos atores que permitam a sensibilização para a sensação vocal. 

TOLEDO (2002) afirma que "o ator trabalha apenas com o sensorial, é de sensações que 

ele vai liberando e emprestando àquela situação da vida da personagem” quando o ator 



 142

recebe o roteiro, estuda e decora, ele cria a personagem e o resultado é falso, pois ele 

quer mostrar quem é aquela pessoa.  

Nesse sentido, o trabalho fonoaudiológico poderia ser realizado para que o ator, ao 

ativar alguma experiência vivida por ele, análoga à experiência de vida que precisa 

vivenciar em cena, encontrasse gestos e manifestações vocais resultantes dessas 

experiências psíquicas ou emocionais. Segundo REICH (1989),  para cada emoção ou 

manifestação psíquica há uma sensação ou manifestação física correspondente e vice e 

versa. A voz, como manifestação física, no entanto, reflete diretamente a sensação 

emocional e dessa forma, seria um instrumento sensorial fundamental a ser trabalhado 

com os atores. 

 Uma questão torna-se relevante ao refletir-se sobre o trabalho vocal do ator: ele 

deve construir uma voz para sua personagem e para as situações que ele vivencia na pele 

da personagem e, nessa construção vocal, fazer marcações no texto? Ou deve conhecer 

suas sensações físicas e vocais, provenientes de suas lembranças, emoções, e utilizá-las 

ao se dispor em vivenciar de fato as situações da vida da personagem, quando a voz 

nasce como uma conseqüência do processo de entrega sensorial (corporal e vocal) e até 

psíquica do ator?  

A primeira forma parece ser mais focalizada pela fonoaudiologia no trabalho com 

o teatro, pois a maior parte do referencial desta área sugere a importância da utilização 

do texto e trabalha diretamente com os recursos vocais. 

Nesta pesquisa, no entanto, a performance final positiva dos atores não 

profissionais parece  indicar um caminho efetivo de trabalho diferenciado com a voz dos 

atores. 

Dessa forma o processo de trabalho vocal com o ator seria levá-lo ao 

autoconhecimento, a busca da percepção e sensibilização das nuances da voz de acordo 

com os momentos vivenciados por ele em sua vida e em situações cênicas, a 

conscientização da importância da flexibilidade vocal (saúde vocal e técnicas vocais) 
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para poder expressar-se também com liberdade, deixando o corpo e a voz expressarem 

sem restrições as situações da vida da personagem. Conhecer e se apropriar das 

sensações vocais, conhecendo profundamente suas vozes e suas possibilidades.  

Perceber como a voz se modifica nas diversas situações da vida e saber usar esses 

ajustes e sensações, para atuar, seriam os objetivos do trabalho fonoaudiológico.  

A partir do momento em que os atores passassem a utilizar a voz como algo 

interno a eles, pertencente a eles, algo totalmente relacionado aos seus conteúdos 

internos e vivências, e não uma manifestação externa, pertencente somente à 

personagem e ao texto. Posterior a esse percurso, seria realizado o trabalho com a forma 

vocal, por meio de marcações no texto e recursos vocais, entre outros. Dessa forma, a 

técnica entraria para lapidar esse estado anterior e fundamental no trabalho do ator. 

Assim, o texto (palavras) surgiria de um outro texto, tecido pelas intenções, idéias, 

emoções e sentimentos, ou seja, o texto e a voz nasceriam do subtexto. 

Como afirma MÄRTZ (2002), a textualidade no teatro, pode ser a narração de 

uma idéia, de uma imagem, de um fato ou sentimento, e também o texto inteiro de uma 

peça. Também pode ser uma textualidade sem palavras, uma peça feita dos gestos e 

imagens apresentados cenicamente. O trabalho com textos verbais pode ser iniciado com 

a pesquisa de improvisações, da qual vai resultar o texto a ser representado, ou pode  

partir de uma dramaturgia pronta. 

 MISUTANI (2001) sugere que o ator seja estimulado a reagir segundo as 

intenções da cena teatral, para que assim, possa buscar vivenciar a situação e responder a 

ela. Nesse momento, é necessário que esse profissional esteja sensível a sua fala e ao seu 

silêncio, para avaliar como ele disponibiliza seus recursos vocais na expressão cênica e o 

que causa em seu interlocutor. 

Como afirma GROTOWSKI (1987), o trabalho principal deve ser desenvolvido 

com a pesquisa do impulso. Pode-se pensar que o impulso para a fala é o desejo e, 

posterior a ele, a respiração, que possibilita a voz. 
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 Finalizando, seria importante ressaltar que a metodologia utilizada para analisar 

os trechos do filme pode auxiliar o fonoaudiólogo a entender melhor as questões 

relacionadas à voz no cinema. Dessa forma,  pode se constituir num instrumento efetivo 

no trabalho fonoaudiológico nessa área, uma vez que permite a descrição não apenas da 

voz, mas desta relacionada a todos os aspectos inerentes ao cinema e, pode ser utilizado 

também, no processo de formação dos atores. 

Por outro lado, o contato com a literatura sobre cinema evidencia que o 

fonoaudiólogo tem formação que permite, ao mesmo tempo em que trabalha com as 

alterações presentes nos atores, a sua inserção nas fases de pré-produção, produção e 

pós-produção de um filme. 

 Na fase de pré-produção o trabalho aconteceria com a preparação vocal dos 

atores com o objetivo de levá-los ao autoconhecimento, a busca da percepção e 

sensibilização das nuances da voz de acordo com os momentos da vida da personagem, e 

as situações que ela vive física e psiquicamente, assim como, conhecer e se apropriar das 

sensações vocais, suas possibilidades, perceber como a voz se modifica nas diversas 

situações da vida e saber usar esses ajustes e sensações, para atuar.  

 A partir do momento em que os atores passassem a utilizar a voz como algo 

pertencente a eles, totalmente relacionada aos seus conteúdos internos, poderia ser 

realizado então o trabalho técnico que entraria para lapidar esse estado anterior e 

fundamental para o ator. Nessa etapa poderia ser focalizado, por exemplo,  o sotaque, a 

voz cantada, a resistência vocal, entre outros. 

 Por ocasião da filmagem (produção), o fonoaudiólogo poderia dirigir vocalmente 

o ator de acordo com as intenções desse e do diretor, na busca de assessorar o ator, 

quanto às nuances requeridas pelo diretor, como loudness, velocidade, pitch, entoações, 

pausas, respiração, e ressonância e até sugerindo ajustes interessantes para cada situação 

cênica, sempre associando e relacionando à voz aos demais elementos presentes, 

iluminação, câmera, cores, cenário, figurino, interpretação, por exemplo. 
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 Na pós-produção o fonoaudiólogo, em parceria com o diretor, montador e 

produtor de áudio, poderia auxiliar sugerindo estéticas diferenciadas da voz em relação 

aos demais elementos da mise en scène, pois na edição, como foi visto, são realizadas 

diversas modificações de som e imagem, e a voz também pode ser alterada nesse 

processo. 

 Embora a assessoria fonoaudiológica para o filme analisado nesta dissertação 

tenha ficado restrita à fase de pré-produção, a alguns aspectos como articulação 

(inteligibilidade de fala) e projeção,  é possível encontrar outras formas de inserção do 

fonoaudiólogo no cinema. Como, por exemplo: o trabalho diretamente com o ator, com 

o objetivo de preparação para determinado papel em um filme, onde se pode notar maior 

demanda para sotaque, regionalismo, canto, caracterização vocal, como, por exemplo, 

ceceio; o trabalho focado na alteração vocal de um ator, devido algum problema e, 

normalmente, esse trabalho é realizado em consultório ou o fonoaudiólogo vai até o 

cliente; como preparador vocal de um grupo de atores, quando é contratado pela equipe 

de produção e trabalha diretamente com os atores na busca dos objetivos da direção, 

estética e a linguagem do filme. Esse trabalho é feito antes das gravações, e tem como 

objetivo também preparar os atores; uma outra forma de trabalho, e a menos comum, é a 

da inserção do fonoaudiólogo no momento da filmagem, dirigindo vocalmente os atores, 

sempre se relacionando com os objetivos dos diretores na tentativa de deixar a voz 

adequada para aquelas cenas, podendo sugerir  e criar junto com a equipe.  

 Uma forma nova de inserção, sugerida nessa dissertação, é a assessoria 

fonoaudiológica no momento de pós-produção, na busca junto com o produtor de áudio,  

sound designer, montador e diretor, de relações significativas e criativas de uso da voz, 

momento em que todos os seus aspectos seriam pensados em relação às imagens, aos 

outros sons, à montagem, entre outros. Assim, o fonoaudiólogo também poderia atuar 

desde o início até a fase final de produção, colaborando com toda a equipe para a criação 

do filme. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 No presente estudo foi utilizado, para análise, um filme cujo processo de 

preparação dos atores se destacou, devido ao método trabalhado que compreendia: a não 

utilização de atores profissionais e conhecidos; a não utilização do roteiro para a 

memorização das ações; uma valorização do trabalho interpretativo, com a preparação 

de elenco, com duração de um ano, e assessoria fonoaudiológica. 

 A personagem no cinema se concretiza apenas no fim de tudo, na cópia final do 

filme, pois ela é tecida por todos os elementos cinematográficos, inclusive na pós-

produção, e não apenas pela interpretação do ator. Nesse filme, especificamente, não 

houve construção de personagens para os atores, pois de acordo com o método de 

interpretação trabalhado, esses deveriam vivenciar as situações da vida da personagem e 

isso trouxe realidade e verdade para suas ações. Os atores não trabalharam com o texto 

(roteiro) e por isso não memorizaram ou fizeram marcações de ações ou recursos vocais. 

Foi um trabalho livre com a máxima valorização da atuação do ator, em que os outros 

elementos, como câmera, montagem, etc se adaptaram à interpretação. A voz foi 

trabalhada por fonoaudiólogas com alguns atores para que esses pudessem se fazer 

entender devido a alterações de articulação e projeção vocal.  

 Como foi visto, o filme divide-se em três partes, que se diferenciam pela 

interpretação dos atores, movimento e velocidade da câmera, cenário, figurino, 

iluminação, cores, sons, trilha musical e voz. Questões relacionadas à voz foram 

confrontadas com os demais elementos para atingir o objetivo deste trabalho e, assim, 

revelar a dramaturgia da voz nos três trechos selecionados. Os recursos vocais, 

velocidade, entoação, pausas e loudness, manifestaram uma ligação intrínseca com as 

situações cênicas e com os demais elementos cinematográficos nos três trechos 

analisados.  
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 Os efeitos da relação entre a voz e os demais elementos na mise en scène do 

trecho 1 foram: no início do trecho, a entoação ascendente na voz de Berenice em 

contraponto com a entoação descendente de Cabeleira, o loudness forte de Berenice que 

expressa um ponto final para que Cabeleira se entregasse à ela e loudness fraco e 

velocidade lentificada, nas duas personagens demonstrando que ambas estavam se 

aproximando afetivamente e o clima tornando-se mais romântico, ao mesmo tempo em 

que a câmera se aproxima, em zoom in, do casal e inicia a trilha musical. Nesse trecho 

essa escolha promoveu uma relação intrínseca da velocidade, loudness e  entoação aos 

movimentos da câmera, ao ritmo da interpretação, a montagem, as cores, a iluminação, 

ao figurino, a música e aos sons. 

 No trecho 2 as vozes acompanham o ritmo da interpretação e da montagem. 

Possuem dinâmicas diferenciadas que expressam as características de cada uma das 

personagens. Zé Pequeno domina o trecho por meio de sua voz e por meio da 

montagem, onde, em vários planos do trecho, sua voz está presente e as imagens 

mostram as reações das demais personagens a esta voz. No trecho 2 a situação cênica e a 

voz privilegiaram a personagem Zé Pequeno demonstrando sua força, impondo sua 

subjetividade, interferindo  por meio das entoações, pausas, loudness e velocidade, em 

todas as outras personagens presentes no trecho. 

 No trecho 3, dividido em três partes, foi possível observar que a linguagem 

cinematográfica, a interpretação e as vozes se modificam em cada uma delas. No início, 

há um padrão de velocidade e loudness médio. Na metade, com a discussão, loudness 

fraco (vozes em segundo plano sonoro), velocidade muito acelerada que compõe, junto 

às  imagens, uma situação tensa, confusa, em um ambiente escuro, com muitos cortes e 

música muito alta. Na parte final, há muitas pausas, a velocidade aos poucos diminui, 

assim com os cortes, o ritmo da montagem e, com o estopim da situação dramática, Zé 

Pequeno sozinho com o corpo do amigo dá um grito forte, agudizado e com entoação 

ascendente. 
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 Dessa forma, a voz no cinema, assim como a personagem, é construída no 

produto final do filme (na fase de pós-produção), e assim pode ser posta em relação aos 

outros elementos. Foi possível observar que a voz - entoação, pausas, loudness e 

velocidade - estabelece relações interessantes nos três trechos selecionados, mas no 

entanto essa foi uma possibilidade dentre muitas que poderiam ter sido feitas. A busca 

criativa do confronto da voz com os demais elementos no cinema parece ser um dos 

caminhos pertinentes para o aumento da qualidade do cinema nacional. 

 Mesmo não sendo o objetivo desse trabalho é possível apontar algumas reflexões 

sobre o trabalho fonoaudiológico no cinema, pois fica clara a necessidade da busca 

criativa de inter-relações entre a voz e os demais elementos, colaborando segundo os 

aspectos da voz como, velocidade, entoação, pausas, loudness, pitch, articulação, 

ressonância e respiração sempre pensando esses aspectos relacionados aos demais 

elementos da mise en scène. 

 Apesar da assessoria fonoaudiológica, neste filme, ficar restrita à preparação 

vocal dos atores na fase de pré-produção, esse trabalho aponta a relevância do trabalho 

fonoaudiológico também nas fases de produção, contribuindo com a direção vocal dos 

atores no momento das filmagens; e pós-produção, ao lado do diretor, montador e sound 

designer na busca criativa de relações entre a voz e os demais elementos da linguagem 

cinematográfica. 

Complementando, é essencial ressaltar que este trabalho, por ser pioneiro, abre 

diversas questões sobre o uso da voz no cinema. Desta forma, novas pesquisas poderão 

contribuir cada vez mais com a qualidade do cinema nacional e para o dimensionamento 

e o aprimoramento do trabalho fonoaudiológico nesse universo. 
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GLOSSÁRIO  
 

 

 Para a elaboração do glossário foram consultadas algumas referências 

bibliográficas do Capítulo 2 (Revisão de literatura), além das definições realizadas por 

DANCYGER (2003). 

 

Ângulo: A posição que a câmera assume em relação ao que ela filma. 

 

Boom: Suporte ou vara, em cuja ponta se fixa o microfone. Operado por um 

microfonista, o boom é mantido próximo à fonte sonora e fora do campo de visão da 

câmera para gravação dos sons de uma cena. 

 

Câmera direta: Também se refere ao cinema verdade. Um estilo de filmar cenas da 

vida real sem equipamentos elaborados. O resultado é uma menor intrusão nas 

atividades do sujeito filmado do que na técnica-padrão. 

 

Câmera lenta: Um movimento ou plano que acontece mais lentamente do que na 

realidade. 

 

Campo: É tudo o que está presente na imagem. Obs: no estágio de filmagem utiliza-se 

como equivalentes aproximativo de quadro, campo ou tomada e designa um certo ponto 

de vista sobre o enquadramento e sua duração. 

 

Casting: Seleção de atores para determinados papéis. 

 

Carrinho: Um equipamento com rodas no qual a câmera movimenta-se enquanto filma. 

 

Chicote: Movimento rápido de câmera em que a imagem torna-se ininteligível. Pode ser 

usado para a transição de cenas.  
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Claquete: Na filmagem, um quadro com um braço móvel é usado para identificar a 

correta sincronização da imagem e som no início e no fim do plano. A claquete provoca 

um som cortante que pode ser combinado com a ação visual de um aplauso. 

 

Close up: Um plano fechado na cabeça e ombros de uma pessoa. Um plano de detalhe 

(ou primeiríssimo plano inclui uma parte do rosto ou da mão, por exemplo). 

 

Coach: Profissional especializado na preparação de atores. 

 

Copia final: Cópia positiva do filme que inclui imagem e som e é feita para distribuição 

e exibição. 

 

Copião: Algumas vezes chamada de cópia de trabalho. Uma cópia positiva na qual o 

montador trabalha no processo da montagem. Uma vez completa, a cópia é usada para 

montar o negativo do filme impresso. Também conhecido por dailies ou rushes. 

 

Corte: Uma mudança instantânea de um plano para outro. 

 

Corte contínuo: Um corte cujo fim de um plano liga-se logicamente e visualmente ao 

início do segundo plano. Um exemplo é o corte de uma personagem saindo de um 

quadro pela direita e entrando no próximo plano pela esquerda. 

 

DAT (digital áudio tape): Fita de gravação de áudio digital, proporcionando dois canais 

de gravação. 

 

Dolby: sistema de redução de ruídos para filmes (som ótico). 

 

Dublagem: Processo de gravação de novos diálogos. Se o diálogo original gravado 

ficou com muito áudio ambiente (como um avião, por exemplo), o diálogo é regravado 

em um estúdio sob condições controladas. 
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Efeito especial: Termo genérico para cenas nas quais a ilusão de ação necessária é 

criada pelo uso de um equipamento especial. 

 

Ênfase: destaque dado a  uma palavra por meio da modificação do loudness e pitch, uso 

de  pausas, variação de velocidade, ritmo, mudança na qualidade de voz, entre outros  

 

Entoação: Na fala pode haver inflexões ascendentes, que tornam a voz mais aguda; 

descendentes, tornam a voz mais grave; e  monotonal quando essas  variações não são 

marcantes. 

 

Externa: Filmagem fora de estúdio que usa câmeras de televisão e vídeos de gravação 

portáteis. 

 

Flashback: Uma ação que acontece  em um tempo anterior àquele da cena que se segue. 

 

Fora de campo: Está vinculado essencialmente ao campo, pois só existe em função 

dele. É o conjunto de elementos (personagem, cenário, etc) que, não estando incluídos 

no campo, são vinculados a ele imaginariamente pelo espectador, por um meio qualquer. 

 

Loudness: É a sensação subjetiva de intensidade, pode ser fraco, médio ou forte. 

 

Mise en scène: Encenação. 

 

Mixagem: A combinação de vários sons separados da locação ou a combinação de 

várias trilhas sonoras para fazer uma composição suave. 

 

Montagem: Uma compilação de imagens é a organização dos planos de um filme em 

certas condições de ordem e de duração. 

 



 152

Moviola: O nome da marca de uma máquina de montar. É baseada no mesmo conceito 

técnico que o projetor de imagens em movimento. O som corre em separado da imagem 

para permitir a montagem de cada som ou imagem individualmente ou as duas juntas. 

 

Narração: Também chamado como comentário. Diálogo descritivo que acompanha o 

filme e serve como um recurso de ligação entre as seqüências e também pode ser usado 

para esclarecer as intenções narrativas das imagens. 

 

Panorâmica: É um giro da câmera, horizontalmente, verticalmente ou em qualquer 

outra direção enquanto o pé permanece fixo, seria equivalente do olho que gira na órbita. 

Uma panorâmica é geralmente usada para definir a locação ou a ação seguinte.  

 

Pausa: Período de silêncio com tempo variável durante a emissão, com função 

interpretativa ou respiratória. 

 

Pitch: Sensação subjetiva de freqüência, pode ser grave, médio ou agudo.  

 

Plano: Unidade de montagem. 

 

Plano subjetivo: A câmera filma o que a personagem vê. 

 

Plano objetivo: A câmera filma a situação incluindo as personagens. 

 

Plano americano: Um plano mais aberto que um close up. Um plano americano de um 

ator, por exemplo, enquadra tudo a partir da cintura para cima, ou do joelho para cima. 

Um close-up inclui apenas o rosto do ator.  

 

Plano de conjunto: Um plano no qual a pessoa inteira ou objeto é visível no plano. 

Mostra um grupo de personagens, reconhecíveis em um ambiente. 
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Plano de detalhe: Mostra uma parte do corpo que não o rosto ou um objeto.  

 

Plano de ligação: Um plano usado para cobrir um pulo no tempo ou outra quebra de 

continuidade. 

 

Plano Geral: Um plano amplo, de longa distância usado geralmente para  estabelecer 

uma cena e dar ao público um ponto de referência para os planos subseqüentes. Câmera 

mostra um grande espaço no qual as personagens não podem ser identificadas. 

 

Plano Médio: Para a figura humana, um plano que enquadra a pessoa dos pés à cabeça. 

Enquadra as personagens em pé com uma pequena faixa de espaço acima da cabeça e 

embaixo dos pés. 

 

Plano-seqüência: Plano sem cortes. 

 

Primeiríssimo plano (PPP): Mostra apenas o rosto. 

 

Primeiro plano (PP): Corta no busto. 

 

Raccord: É a continuidade de um plano a outro, qualquer elemento de continuidade 

entre dois ou mais planos ao nível dos objetos ou do espaço. 

 

Som direto: Som sincronizado gravado no momento da filmagem. 

 

Sound effects ou efeito sonoro: Efeitos especiais sonoros, sons de portas, chuva, 

passos,etc. 

 

Sound designer: Profissional responsável por realizar o tratamento sofisticado da trilha 

sonora de um filme, em todas as fases de produção. 
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Take: É formado a partir de várias tomadas. 

 

Telecine, telecinagem: Processo de transferência de filme para vídeo. 

 

Tomada: Uma única gravação de um plano.  

 

Travelling: Deslocamento da câmera durante uma tomada, com o equipamento 

posicionado sobre um carrinho apropriado para tal finalidade, chamado Dolly, ou sobre 

um veículo similar. Deslocamento do pé da câmera durante o qual o eixo de tomada 

permanece paralelo a uma mesma direção – equivalente deslocamento do olhar. 

 

Velocidade: A velocidade de fala pode ser rápida, media e lenta a partir  da medição da 

presença de sílabas por segundo e de palavras por minuto. 

 

Voz off: A voz de uma personagem que fala sem ser vista, mas está presente no espaço 

da cena. 

 

Voz over: É usada para a situação em que existe uma descontinuidade entre o espaço da 

imagem e o espaço de onde emana a voz, como acontece na narração de muitos 

documentários, ou filmes de ficção, em que a voz corresponde a um flashback, ou outra 

situação em que a voz de quem fala vem de um espaço que não corresponde ao da cena 

imediatamente vista. 

 

Zoom: Ampliar uma área escolhida da imagem através da lente zoom (uma lente com 

comprimento focal variável). A câmera parece se aproximar do objeto. 
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 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Programa de Estudos Pós Graduados em Fonoaudiologia 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

AO PARTICIPANTE DESTE ESTUDO 
 

O Sr.(a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa: “A voz na mise en scène: o 

filme Cidade de Deus sob a escuta fonoaudiológica”. 

O objetivo deste trabalho é partindo da investigação sobre a produção do filme Cidade de 

Deus, analisar como a voz - loudness, entoação, velocidade, prolongamento e pausa - se 

relaciona com os demais elementos da linguagem cinematográfica - interpretação, cenário, 

iluminação, figurino, cores, velocidade e movimentos da câmera, montagem, trilha musical e 

outros sons - em três trechos do filme e verificar os efeitos dessa relação na composição da 

mise en scène. 

Caso aceite participar como sujeito desta pesquisa, o Sr.(a) será entrevistado pela 

fonoaudióloga Vitória R. P. Amaral, as perguntas serão semi-abertas. A entrevista será gravada 

em fita cassete e será transcrita ou poderá ser respondida por escrito. Após a leitura da 

transcrição e autorização da mesma, será utilizada para esta pesquisa. O seu nome será 

mantido em sigilo e sua identificação será feita por uma letra. 

  Os resultados deste estudo podem ajudar os pesquisadores a entender melhor que 

lugar ocupa a voz (fala) na linguagem filmica e as técnicas vocais utilizadas. 

Fica claro que sua participação é voluntária, não sendo obrigado a realizá-lo se não 

quiser, mesmo que já tenha assinado o consentimento de participação. Se desejar, poderá 

retirar seu consentimento a qualquer momento. 

Os resultados deste estudo poderão ser publicados em jornais profissionais ou 

apresentados em congressos científicos. 

 O (a) Sr. (a) poderá esclarecer suas dúvidas durante toda a pesquisa com a 

fonoaudióloga Vitória Rocha Prado Amaral  no endereço: Rua Humberto Primo, 928 Ap. 152 C. 

Vila Mariana. São Paulo. Telefone (11)  50812924 ou (11)  7151 8161. 
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Acredito ter sido suficientemente informado (a) a respeito das informações que li ou que 

foram lidas por mim, descrevendo o estudo “A voz na mise en scène: o filme Cidade de Deus 

sob a escuta fonoaudiológica”, seus objetivos e informações sobre a minha participação nessa 

pesquisa. 

Eu discuti com a fonoaudióloga Vitória Rocha Prado Amaral sobre a minha decisão em 

participar do estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizadas e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo 

e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo. 

 

 

____________________________________ 

                   Nome do entrevistado 

 

____________________________________                 ____/____/_____            

              Assinatura do entrevistado                                             Data 

 

____________________________________                           

              Assinatura da testemunha                                                          

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste sujeito para a participação neste estudo. 

 

 

____________________________________                     ____/____/______ 

      Assinatura do responsável pelo estudo                                Data 
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia 

 
 
 

Parecer Da Comissão De Ética 
 

 

São Paulo, 24 de Fevereiro de 2006. 

 

 

Prezados Srs., 

 

 
 

A análise da Dissertação de Mestrado “A voz na mise en scène: o filme 

Cidade de Deus sob a escuta fonoaudiológica” da aluna de Mestrado 

Vitória Rocha Prado Amaral, sob a orientação da Profa.Dra. Léslie 

Piccolotto Ferreira, atende os critérios éticos da Portaria 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde no que se refere à pesquisa que envolve seres 

humanos. 
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Programa de Pós- Graduação em Fonoaudiologia da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
 
 
 
 


