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“Now I will do nothing but listen, 

to accrue what I hear into this song, to let sounds contribute toward it. 

I hear the sound I love, the sound of the human voice. 

I hear all sounds running together, combined, fused or following, 

Sounds of the city and sounds out of the city, sounds of the day and night”. 

 

Walt Whitman 
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RESUMO 

 

Esta tese tem como objetivo principal demonstrar como e por que as materialidades da 

comunicação participam dos processos de construção de sentidos das obras de arte, influindo, 

desse modo, sobre um tipo de experiência sensível que, habitualmente, designamos com os 

termos atmosfera, clima e ambiência. Dentro dessa perspectiva, analisaremos um conjunto 

bastante heterogêneo de objetos: a canção “Penny Lane”, dos Beatles; o conto “São Marcos”, 

de Guimarães Rosa; o conto “A queda da casa de Usher”, de Edgar Allan Poe e suas 

respectivas versões em áudio, interpretada pelo ator Vincent Price, e para o cinema, realizada 

pelo diretor tcheco Jan Švankmajer; e, ainda, a adaptação cinematográfica do Fausto de 

Goethe feita pelo realizador russo Aleksandr Sokurov. Em todas essas obras, buscaremos 

refletir sobre uma questão que consideramos fundamental para a compreensão de 

determinados fenômenos do mundo contemporâneo: como a técnica opera, em termos 

qualitativos e quantitativos, sobre a própria estrutura da experiência estética e cultural. Neste 

sentido, este trabalho se inscreve no campo dos estudos de intermedialidades. Não obstante, 

devido à natureza cediça e complexa deste problema, buscaremos uma incessante negociação 

entre conceitos e metodologias, que, oriundas de diversos campos do saber, nos estimulam a 

adotar um modo plural, mas produtivo, de se pensar sobre esses fenômenos. Dentro dessa 

perspectiva, evocaremos a palavra alemã Stimmung como forma de apontar para uma 

dimensão da experiência estética que, para além do plano hermenêutico, nos toca de modo 

substancial, modulando os nossos afetos e construindo uma espécie de lógica das sensações. 

Todo o processo analítico desenvolvido nos quatro primeiros capítulos nos levará, em uma 

 

 

 



8 
 

etapa final, à reflexão sobre como determinadas operações técnicas realizadas no domínio da 

arte parecem inscrever forças que subvertem a nossa percepção habitual e cotidiana das 

coisas, e, desse modo, não se mostram tão distantes de procedimentos como a magia, o que 

nos permite, em caráter experimental, pensar na experiência do sujeito no mundo da técnica 

como uma experiência de reencantamento do mundo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Stimmung. Ambiências. Intermidialidade. Leitura. Técnica e Estética. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims at demonstrating how and why communication materiality takes part in 

the meaning construction processes of works of art, influencing, thus, on a type of sensitive 

experience we refer to as atmosphere, mood and ambience. Within this perspective, we will 

analyze a very heterogeneous set of objects: the song "Penny Lane", by the Beatles; the short 

story “São Marcos”, by Guimarães Rosa; the short story "The Fall of the House of Usher", by 

Edgar Allan Poe and their audio versions, performed by the actor Vincent Price, and its 

cinema version, made by the Czech director Jan Švankmajer; and also the film adaptation of 

Goethe's Faust, made by the Russian director Aleksandr Sokurov. In all these works, we will 

seek to reflect on one issue that we consider fundamental to the understanding of certain 

phenomena of the modern world: how the technique works, in qualitative and quantitative 

terms, on the very structure of aesthetic and cultural experience. Therefore, this work falls 

within the field of intermediality studies. Nevertheless, due to the slippery and complex nature 

of this problem, we will seek a ceaseless negotiation between concepts and methodologies, 

which, coming from the various fields of knowledge, encourage us to adopt a plural, though 

productive mode, to think about these phenomena.Within this perspective, we will evoke the 

German word Stimmung as a manner of pointing to a dimension of the aesthetic experience 

that, beyond the hermeneutical level, touches us substantially by modulating our affections 

and building a kind of logic of sensations. The entire analytical process, developed in the first 

four chapters will take us, in a final step, to the reflection on how certain technical operations, 

performed in the field of art, seem to inscribe forces that subvert our usual and everyday 

perception of things, and, thereby, are not distant from procedures like magic, which allows 
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us, on a trial basis, to think of the subject's experience in the world of technique as a re-

enchantment of the world experience. 

 

KEYWORDS: Stimmung. Ambiences. Intermediality. Reading. Technique and Aesthetics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die vorliegende Dissertation hat als Hauptziel aufzuzeigen, wie und warum die Materialitäten 

der Kommunikation an den Prozessen der Konstruktion von Sinn von Kunstwerken 

mitwirken, und dadurch Einfluss auf eine sensible Erfahrung haben, die wir gewöhnlich als 

Atmosphäre, Klima und Stimmung bezeichnen. Aus dieser Perspektive werden wir eine 

verschiedenartige Reihe von Objekten analysieren: Das Lied „Penny Lane“ von den Beatles, 

die Erzählung „São Marcos“ von Guimarães Rosa, die Erzählung „The Fall of the House of 

Usher“ von Edgar Allan Poe und die dazugehörigen Audio-Versionen, aufgenommen vom 

Schauspieler Vincent Price, und die Film-Versionen, gedreht von dem tschechischen 

Regisseur Jan Švankmajer, und auch noch die Filmbearbeitung vom Goethes „Faust“, des 

russischen Regisseurs  Aleksandr Sokurov. In all diesen Werken werden wir versuchen, eine 

Reflexion über eine Frage anzustellen, die wir als grundlegend betrachten, um bestimmte 

Phänomenen der zeitgenössischen Welt zu erfassen: Wie arbeitet die Technik, in qualitativer 

und quantitativer Weise, mit einer eigenen ästhetischen und kulturellen Erfahrungsstruktur? In 

diesem Sinn schließt sich diese Arbeit an den Feld der Intermedialitätstudien an. 

Nichtsdestotrotz, wegen der schwammigen und komplexen Natur dieser Frage, werden wir 

eine ständig fortwährende Aushandlung zwischen den Konzepten und Methodologien suchen, 

die aus verschiedenen Wissensgebieten stammen und uns anregen, eine pluralistische aber 

produktive Weise zu ergreifen, über diese Phänomenen nachzudenken. Aus dieser Perspektive 

greifen wir das deutsche Wort Stimmung als Mittel dazu auf, auf eine Dimension der 

ästhetischen Erfahrung hinzuweisen, die, über die interpretative Ebene hinaus, uns in einer 
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wesentlichen Art berührt, unsere Zuneigungen modelliert und eine Art Logik der 

Empfindungen herstellt. Der ganze in den vier ersten Kapiteln entfaltete analytische Prozess 

wird uns im letzten Schritt zu der Reflexion darüber bringen, wie bestimmte technische 

Verfahren, die im Bereich der Kunst verwendet werden, die uns Kräfte einzuschreiben 

scheinen, die unsere gewöhnliche und alltägliche Wahrnehmung der Dinge untergraben, und, 

in dieser Form, erscheinen sie nicht allzu weit von Verfahren wie der Magie entfernt, was uns 

erlaubt, auf einer experimentellen Weise, an die Erfahrung des Menschen in der Welt der 

Technik wie eine Erfahrung der Wiederbezauberung der Welt zu denken. 

 

STICHWÖRTER: Stimmung. Intermedialität. Lektüre. Technik. Ästhetik. 
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INTRODUÇÃO 

 

 I. 

 

 Esta é uma tese sobre climas, atmosferas, ambiências. Não exatamente sobre os 

fenômenos meteorológicos que envolvem nossos corpos e modulam as nossas disposições 

físicas no dia a dia, mas a respeito de como as experiências que vivemos diuturnamente com o 

mundo da técnica nos agarram, influindo sobre os nossos sistemas perceptivo, cognitivo e 

afetivo.  

 A complexidade deste problema foi se formando a partir de uma questão bem mais 

modesta, que orientou o início desta pesquisa: o que exatamente, nos textos e filmes do 

gênero fantástico, mobilizava os nossos afetos em direção àquilo que designamos 

habitualmente com os termos clima, atmosfera e ambiência? Para além das respostas dadas 

pelos estudos de narratologia1, de que esses fenômenos estavam estritamente vinculados aos 

protocolos de organização da estrutura textual ou fílmica e às relações quase simbióticas entre 

personagens e espaços ficcionais, parecia-nos haver algo que transcendia o plano 

hermenêutico e nos afetava diretamente como leitores ou espectadores. O problema era, de 

fato, como operar analiticamente sobre um fenômeno que nos parecia tão complexo e cediço. 

                                                           
1 Dentre os diversos estudos que trabalham com essa concepção, podemos citar: TODOROV, Tzvetan. 

Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Perspectiva, 2008; CARROL Noël. A filosofia do horror ou 

paradoxos do coração. Campinas, SP: Papirus, 1999; CESERANI, Remo. O fantástico. Curitiba: Ed. UFPR, 

2006; FURTADO, Felipe. A construção do fantástico na narrativa. Lisboa: Horizonte Universitário, 1980. 
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 Por uma feliz coincidência – ou por um caminho paralelo, se assim se quiser –, a 

editora alemã Carl Hanser Verlag publicava, exatamente no mesmo ano em que esta pesquisa 

se iniciara, 2011, o livro Stimmungen lesen2, de Hans Ulrich Gumbrecht. Nesta obra, o 

pensador alemão reintroduzia, no debate estético contemporâneo, uma palavra que havia sido 

relegada ao ostracismo pelas diversas teorias – arte, literatura e cinema – da segunda metade 

do século XX: Stimmung. A proposta de Gumbrecht era desenvolver uma leitura atenta à 

“dimensão textual das formas que nos envolvem, que envolvem nossos corpos, enquanto 

realidade física”3; o que significa pensar, como em uma afinação musical, no ato da leitura 

como produção de um continuum entre o corpo da literatura – seu ritmo e sua prosódia – e os 

afetos do leitor. É exatamente no espaço deste continuum, desta irrupção de forças sobre os 

nossos corpos, que se inscreve a Stimmung, palavra cuja tradução pode ser metaforicamente 

aproximada de clima, atmosfera e ambiência. 

 Aos poucos, no desenvolvimento desta pesquisa, constatamos que o trabalho de 

Gumbrecht não era um canto solitário, mas encontrava eco e coro, mais uma vez como uma 

afinação, em trabalhos que se desenvolviam em outros campos estéticos, como nas artes 

plásticas4 e no cinema5. Notamos, desse modo, a configuração, ainda que relativamente 

dispersa, de um campo de pesquisas que se inscrevia de modo singular nos estudos 

contemporâneos dos afetos. Pelo fato de conceberem, de um modo geral, as noções de clima, 

atmosfera e ambiência como uma categoria estética, esses trabalhos nos motivaram, 

                                                           
2 GUMBRECHT, Hans Ulrich. Stimmungen lesen. München: Carl Hanser Verlag, 2011.  
3 Já cito, aqui, a tradução do livro para o português, realizada em 2014. GUMBRECHT, Hans Ulrich. Atmosfera, 

ambiência, Stimmung. [tradução: Ana Isabel Soares]. Rio de Janeiro: Contraponto, PUC, 2014. p.14. 
4 THOMAS, Kerstin (Org.). Stimmung: ästhetische kategorie und künstlerische praxis. Berlin/München: 

Deutscher Kunstverlag GmbH, 2010. 
5 GIL, Inês. Atmosfera no cinema. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2005; FLATLEY, Jonathan. Affective 

mapping: melancholia and the politics of modernism. Massachusetts: Harvard University Press, 2008. 

SINNERBRINK, Robert. “Stimmung: exploring the aesthetics of mood”. Screen, Vol. 53, Issue 2, 2012.  

SMITH, Greg M. Film structure and the emotion system. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 

MÜLLER, Adalberto. “Paisagens afetivas em ‘Viajo porque preciso, volto porque te amo’. In: Revista 

Colóquio/Letras. Notas e Comentários, nº 181, Set 2012. 

 

 

 

 

http://www.livrarialeitura.pt/search.ud121?trigger_pre_event_0=search_result&trigger_event_0=print_search_result&search_criteria=%7C%A7UP.editor%A8%3DFUNDA%C7%C3O+CALOUSTE+GULBENKIAN&from_zone=&UDSID=%A7%A7%A7%A705150210205738001221277955%A7%A7%A7%A7
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concomitantemente, ceticismo e otimismo, pois, ao mesmo tempo em que encontrávamos 

vozes consonantes – com as quais poderíamos travar um diálogo estimulante –, o modo como 

elas apresentavam a atmosfera como uma propriedade da imagem cinematográfica, ou como 

uma categoria própria a determinados filmes – “filme de ambiências” – e textos literários nos 

impôs algumas dúvidas: afirmar que um filme que concebe certos modos de representação de 

paisagens e ruínas seria um “filme de ambiências” não significaria um retorno às categorias 

românticas já superadas? Se a atmosfera é uma categoria estética, que critérios podem ser 

usados para afirmar a sua presença ou ausência em uma obra? Aliás, que conceito de 

categoria estética está em questão? Tivemos que lutar contra o senso comum. 

 Ao nos colocarmos essas dúvidas, nossa questão já não era mais um problema de 

gênero – o fantástico –, mas se apresentava como um fenômeno estético e cultural bem mais 

amplo: o modo como as próprias materialidades da comunicação participavam da produção de 

sentidos de uma obra e, por conseguinte, da construção daquilo que chamávamos de 

atmosferas, climas e ambiências. Esse novo enquadramento do problema nos colocou em 

sintonia com pensadores que, em diferentes matizes, buscaram refletir sobre os fenômenos 

relativos à tríade técnica/cultura/materialidades – ou parte dela –, como Walter Benjamin, 

Marshall McLuhan, Gilbert Simondon, Gilles Deleuze, Paul Zumthor, Niklas Luhmann, 

Michel Chion, Friedrich Kittler, Jonathan Crary e, evidentemente, Hans Ulrich Gumbrecht. É 

com estes nomes, sobretudo, que esta tese dialoga permanentemente. E foi dialogando com 

eles que nós chegamos ao nosso problema central. 

 

II.  

 

 Esta tese se baseia na hipótese de que as materialidades da comunicação participam do 

processo de construção de sentidos das obras e, desse modo, influem, decisivamente, sobre 
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um tipo de experiência sensível que habitualmente designamos como atmosfera, clima e 

ambiência. O que se propõe a investigar é de que forma, efetivamente, a técnica cria um modo 

de experiência em que a sensação – e, por extensão, os afetos – ocupa um papel fundamental e 

quais são as suas especificidades em termos qualitativos e quantitativos. Para tal, reunimos 

um conjunto bastante heterogêneo de obras: uma canção pop, dois contos, dois filmes e a 

gravação da leitura de um conto. É inequívoco que, a escolha de um determinado corpus 

envolve, fundamentalmente, um desejo de conhecimento sobre aquilo que nos encanta e como 

o faz. Dentro dessa perspectiva, a composição deste corpus deve ser compreendida, em 

primeiro lugar, a partir do modo idiossincrático como se consolidou o próprio processo de 

formação do autor desta tese: músico, cinéfilo, produtor de audiovisual e licenciado em 

Letras. Não obstante a participação desta dimensão subjetiva, a constituição do corpus 

também se apoiou em outra demanda, agora, de natureza mais objetiva: compreender como 

diferentes conformações da técnica se relacionam com os domínios da estética e da cultura. 

Ainda que, juntas, não constituam, necessariamente, um sistema de interpretação muito 

evidente – discursos sobre formação, construção da modernidade ou relações de aproximação 

dos procedimentos estéticos –, “Penny Lane”, dos Beatles; “São Marcos”, de Guimarães 

Rosa; “A queda da casa de Usher”, nas versões de Edgar Allan Poe, Vincent Price e Jan 

Švankmajer, e Fausto, de Aleksandr Sokurov, podem ser pensadas como sintomas de um 

novo paradigma estético, no qual o artista torce o seu material de expressão – no caso, a 

técnica ou a tecnologia –; transforma a matéria em um bloco de sensações. É neste sentido 

que pensar sobre como diferentes dimensões da técnica, como a performance, a tecnologia do 

alfabeto, os sistemas de gravação e pós-produção de áudio, e os fenômenos óticos próprios às 

imagens técnicas importa, hoje, pois nos abre uma vereda epistemológica que nos permite 

compreender, de forma mais satisfatória, o modo como as relações de sentidos são construídas 

em um mundo permeado pelo influxo das novas tecnologias. 



19 
 

III.  

 

 Ao empregarmos, no título, o termo “Lendo Ambiências” – em franco diálogo com 

Stimmungen lesen, de Hans Ulrich Gumbrecht –, o nosso objetivo foi indicar, através da 

flexão do verbo ler no gerúndio, que, ao longo dos quatro primeiros capítulos, realizaremos 

uma ação analítica em direção aos objetos; não na perspectiva da leitura enquanto um modo 

de decifração, de trabalho hermenêutico sobre a obra; mas no intuito de compreendermos, 

justamente, como temos enfatizado, como a dimensão material dos meios participa da 

construção de sentidos. A palavra “Ambiência”, por sua vez, foi escolhida como uma forma 

metafórica de tradução do vocábulo alemão Stimmung pelas razões que serão apresentadas já 

no capítulo 1. Neste sentido, para esta tese obter êxito no seu intuito – realizar uma leitura de 

ambiências – será necessário colocar em curso, também, a construção de um conceito próprio 

de ambiência que, ainda que dialogue com as noções habituais de atmosfera e clima, possui 

uma especificidade: tentar circunscrever como, particularmente, em nossa abertura para o 

mundo, somos agarrados pela técnica, que nos lança em uma condição de afinação/estar 

disposto (Befindlichkeit) com a sua própria lógica de sensações. Se tivéssemos que apresentar 

esse mesmo problema a um leigo, o colocaríamos nos seguintes termos: por que, quando 

ouvimos uma canção cuja letra é cantada em uma língua que desconhecemos, ainda assim 

conseguimos apreender um sentido da mesma? Por que importa o modo como o professor 

imposta a voz durante a leitura de um poema ao longo de uma aula? Como é que, muitas 

vezes, quando entramos em um ambiente lotado – casa noturna, estádio de futebol –, somos 

afetados por uma sensação que parece anteceder a própria consciência daquilo que nos afeta e 

como o faz? A ambiência é, de fato, um fenômeno vasto, diverso, e parece estar quase no 

limite do cognoscível.  
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IV.  

 

 Goethe, ao refletir sobre a experiência que temos das cores, dizia que a tentativa de se 

buscar a essência de algo era um empreendimento totalmente inútil e se quiséssemos, de fato, 

compreender um determinado fenômeno, deveríamos nos concentrar nos seus efeitos6. É 

nesse sentido que, para além de criar prescrições ou categorias que permitam identificar ou 

classificar uma obra como atmosférica ou climática, ou definir a própria “essência” deste 

fenômeno, o que este trabalho visa a fazer, de fato, é tentar compreender como e de que 

modos este fenômeno se apresenta; em síntese, como a técnica estrutura a própria experiência. 

Dentro dessa perspectiva, nosso “método” de partida consiste em dirigir, continuamente, duas 

perguntas em direção aos objetos: 1ª) Que aspectos, aqui, compõem a dimensão técnica da 

obra? 2ª) Como tais aspectos nos afetam e, assim, participam do processo de construção de 

sentidos? Nesta perspectiva, os títulos dos quatro primeiros capítulos deste trabalho tanto 

apontam a presença de uma dimensão técnica nas obras – “tecnologias de áudio”, “magia e 

tecnologia”, “performance e ritmo”, “máquinas falantes”, “mise-en-scène” –, como, também, 

o modo específico como as mesmas nos afetam, são deflagradoras de Stimmungen: “nostalgia 

alegre”, “estupor”, “inquietante” e “claustrofobia, alucinação e atordoamento”. 

 Ainda que adotemos modos de organização bastante singulares para cada capítulo, os 

quatro primeiros foram estruturados a partir da consideração duas linhas de força centrais que 

lhes dão unidade: uma que entendemos como centrípeta, através da qual toda a teoria 

empregada converge para um único ponto: o processo rigoroso de análise das obras; e uma 

segunda, que chamaremos de centrífuga, uma vez que essas mesmas análises acabam por 

conduzir nossas reflexões para diversas outras obras e áreas do conhecimento, com as quais 

não relutaremos desenvolver um produtivo diálogo. Dentro dessa perspectiva, não pudemos 

                                                           
6 GOETHE, Johann Wolfgang von. Doutrina das cores. São Paulo: Nova Alexandria, 2011. p.35. 
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nos alojar em espaços teóricos convencionalizados, mas tivemos que buscar uma constante 

negociação de conceitos; entre a musicologia e a semiótica tensiva; os estudos literários e a 

estética; a fonética e a acústica; as teorias do cinema e a ótica; a antropologia e os estudos de 

intermedialidade. Desse modo, a leitura de ambiências amplia os horizontes do que 

chamamos de estudos de literatura, ao revelar como os fenômenos ditos literários integram 

uma ampla rede discursiva que envolve, dentre outros, as práticas de oralidade, a história das 

tecnologias e as teorias de adaptação. 

 

IV. 

 

 A segunda hipótese que esta tese levanta é a de que as operações técnicas realizadas 

por determinados artistas no intuito de se construir este tipo de experiência sensível que 

designamos como atmosfera, clima e ambiência provocam um processo de reencantamento 

do mundo. É sobre esta questão que, em caráter experimental, o quinto e último capítulo deste 

trabalho se debruçará. 

A suspeita da construção de ambiências como uma das modalidades através das quais 

se daria uma experiência de reencantamento do mundo foi emergindo e se consolidando a 

partir da análise que empreendemos dos objetos que compõem o corpus desta tese. Em todos 

eles, notamos a recorrência de um fenômeno intrigante: o modo como termos oriundos do 

campo semântico dedicado à designação de experiências transcendentes eram empregados 

para indicar como somos afetados pela dimensão estética das obras. Técnicos de som, nos 

anos 1950, designaram o efeito estéreo como “phantom image”7; Guimarães Rosa confessa o 

desejo de que suas palavras despertem uma “sensação mágica”8 nos leitores; os sound studies, 

para designar a experiência da audição de uma voz sem a presença física do corpo que a 

                                                           
7 HOLMES, Thom. The Routledge guide to music technology. New York: Taylor & Francis Group, 2006. 
8 UTÉZA, Francis. Metafísica do Grande Sertão. São Paulo: EDUSP, 1994. 
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produz, a chamaram de “acusmática”9; e, as imagens cinematográficas, desde sua origem, 

foram designadas como “espectros”10. Havia aqui, portanto, a possibilidade de avançar sobre 

uma ideia que Walter Benjamin, no tom aforístico que lhe é peculiar, mas de forma não 

totalmente satisfatória, em termos de desenvolvimento, havia postulado, ainda no início do 

século XX: “a diferença entre a técnica e a magia é uma variável totalmente histórica”11.  

Ainda que o fenômeno em si estivesse circunscrito, enquanto problema, faltava-nos 

uma espécie de moldura teórica através da qual pudéssemos pensá-lo. Mais uma vez, pela 

mágica da feliz coincidência – ou dos caminhos paralelos –, esta pesquisa vinha se 

desenvolvendo no mesmo período em que ocorria, no Brasil, a difusão do pensamento de Aby 

Warburg, cujo epicentro, para nós, se deu na pioneira conferência de Luc Vancheri12, em 

2012; pelos cursos de introdução à obra do historiador da arte alemão, ministrados pelo 

filósofo Hernán Ulm, em 2013 – ambos promovidos pelo Laboratório de Imagem e Som da 

UFF –; culminando, no mesmo ano, no simpósio História de fantasmas para gente grande, 

realizado pelo Museu de Arte do Rio de Janeiro, evento que marcou a publicação a primeira 

tradução de Warburg para o português13 e a presença de um de seus principais estudiosos, 

Georges Didi-Huberman. As hipóteses da existência de uma tensão polar entre o mythos e o 

logos, e de uma espécie de sobrevivência (Nachleben) figurativa permearam, 

fantasmagoricamente, esta tese. A possibilidade que o historiador da arte alemão levanta de 

dissolução entre mythos e logos repercutiu, indiretamente, sobre outro campo de leitura no 

qual nos dedicávamos no mesmo período: as ideias em torno do conceito de reencantamento 

do mundo. Distintamente do seu uso convencional realizado pelas ciências humanas, os 

                                                           
9 CHION, Michel. Audio-vision: sound on screen. New York: Columbia University Press, 1994. 
10 GORKI, Máximo. “No país dos espectros”. In: PRIEU, Jerôme. O espectador noturno. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1995. Ver também: FELINTO, Erick. A imagem espectral: comunicação, cinema e fantasmagoria 

tecnológica. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2008. 
11 BENJAMIN, Walter. “Pequena história da fotografia”. In_Walter Benjamin: obras escolhidas. São Paulo: 

Brasiliense, 1994. p.94. 
12 O texto integral desa conferência, “A morte de Marion Crane ou Susana ressuscitada”, foi publicado em: 

MÜLLER, Adalberto; SCAMPARINI, Júlia (Org.). Muito além da adaptação: literatura, cinema e outras artes. 

Rio de Janeiro: 7Letras, 2013. 
13 WARBURG, Aby. A renovação da Antiguidade Pagã. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. 
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professores Joshua Landy (Stanford University) e Michael Saler (University of California) 

propuseram refletir, no livro The Re-enchantment of the world14, sobre os diferentes modos 

nos quais se poderia aventar a hipótese da permanência da mágica secular na Era da Razão.  

Esse conjunto de fenômenos, a princípio dispersos, como Stimmung, materialidades, 

ambiências, técnica e estética, sobrevivência e reencantamento do mundo nos estimulou à 

formulação da hipótese final desta tese, que apresentamos do seguinte modo: será que o que 

designamos como atmosfera, clima e ambiências seria resultado de uma operação artística que 

poderíamos designar como inscrição de forças; isto é, de uma torção da matéria expressiva 

cujo resultado é a subversão do modo como percebemos as articulações sintático-semânticas 

de um texto, as propriedades acústicas de uma voz ou de uma canção, e os fenômenos óticos e 

acústicos de um filme? E, em que medida essa subversão do nosso regime perceptivo habitual 

sobre as coisas é responsável pela irrupção de uma intensidade afetiva que nos conduziria em 

direção a um processo de reencantamento do mundo pela técnica?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 LANDY, Joshua; SALER, Michael (Orgs.). The re-enchantment of the world. California: Stanford University 

Press, 2009. 
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1. O SOM AO REDOR: NOSTALGIA ALEGRE E TECNOLOGIAS DE ÁUDIO EM 

“PENNY LANE”, DOS BEATLES 

 

1.1 Lá, sob o céu dos subúrbios, a memória 

 

Ano após ano, centenas de turistas visitam uma longa rua que corta os subúrbios de 

Liverpool, ao lado do rio Mersey. Ao percorrerem a via, os visitantes tentam reencontrar ali o 

barbeiro que mostrava fotografias, o bombeiro que carregava uma ampulheta e a bela 

enfermeira que vendia papoulas em uma bandeja; cenas que se fixaram na imaginação de 

todos aqueles que, repetidas vezes, moveram o braço de seus toca-discos – ou, mais 

contemporaneamente, os botões de seus dispositivos de áudio – em direção a “Penny Lane”, 

terceira faixa do lado B do disco Magical Mistery Tour, dos Beatles15.  

“Penny Lane” é, fundamentalmente, uma canção sobre as reminiscências de infância 

de Paul McCartney. Segundo o músico, muitos dos seus “formative years were spent walking 

around those places. Penny Lane was the depot i had to change buses at to get from my house 

to John's and to a lot of my friends”16. Se for verdade, como dizia Drummond17, que a 

lembrança é feita de esquecimento, McCartney, ao lado de John Lennon, foi bem sucedido no 

trabalho de resgatar aqueles fragmentos da vida cotidiana da rua que resistiram à opacidade 

do tempo e se fixaram com maior nitidez em sua memória, impondo a eles uma intensidade 

                                                           
15 Na verdade, essa canção aparece, pela primeira vez, como lado B do single “Strawberry fields forever”, 

lançado em 13 de fevereiro de 1967; contudo, para realizar este trabalho, ouvimos seu formato em vinil, 

conforme editado no álbum Magical Mistery Tour, trilha sonora do filme homônimo protagonizado pelos 

Beatles em dezembro de 1967 no canal de TV britânico BBC. 
16 “anos de formação foram andando por aqueles lugares. Penny Lane era a estação onde eu tinha que trocar de 

ônibus da minha casa para a de John e de muitos dos meus amigos”. ROYLANCE, Brian (Org.). The Beatles 

Anthology. London: Cassel & Co., 2000. p.250. 
17 Referimo-nos, aqui, ao título escolhido pelo poeta para um de seus livros da fase memorialista: Esquecer para 

lembrar (Boitempo III). Rio de Janeiro: J. Olympio, 1979.  
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afetiva tal que, até hoje, estimula fãs a realizarem esta romaria anual em direção aos subúrbios 

de Liverpool. 

Essa canção marca uma espécie de ponto de virada na trajetória pessoal e musical dos 

integrantes dos Beatles, banda que já possuía sete álbuns bem-sucedidos e que vivia o auge 

daquilo que a imprensa britânica denominou como beatlemania. Os diversos problemas que a 

banda acumulou ao longo da turnê de 1966, incitando a ira de grupos conservadores em todo 

o mundo, seja no Japão, ao tocar no templo das artes marciais – Budokan –, seja nos EUA, em 

função da declaração de John Lennon de que os Beatles eram “mais populares que Jesus 

Cristo”, fizeram com que, em maio desse mesmo ano, a banda encerrasse suas apresentações 

ao vivo e se dedicasse, exclusivamente, à gravação de álbuns de estúdio, processo que tem 

início em novembro de 1966, quando começam as gravações de duas canções memorialísticas 

de caráter acentuadamente experimental, sob o ponto de vista dos arranjos: “Penny Lane”, 

composta por Paul McCartney, e “Strawberry Fields Forever”, de autoria de John Lennon.  

 “Penny Lane”, particularmente, é uma canção cuja audição parece emanar uma espécie 

de força capaz de nos projetar para algum lugar do passado; primeiro, em virtude do tema 

apresentado em sua letra, as reminiscências de infância, que, para Paul McCartney, “it was a 

recent nostalgia, pleasant memories for both of us”18; segundo, em função dos componentes 

mais propriamente musicais: seu andamento em ritmo de marcha com um arranjo orquestral, a 

performance vocal de Paul McCartney e todo o trabalho realizado em estúdio nos processos 

de gravação e pós-produção. Desse modo, “Penny Lane” não está somente nos ouvidos e 

olhos daquele que viveu a experiência de estar lá, no caso, Paul McCartney (“Penny Lane is 

in my ears and my eyes”), mas também parece se constituir, a partir da tessitura sonora que se 

abata sobre o ouvinte, como uma experiência sensorial que remete a um passado, 

independentemente de sermos ou não testemunhas dele. É dentro dessa perspectiva que, nossa 

                                                           
18 “era uma nostalgia recente, memórias aprazíveis para ambos [no caso Paul McCartney e John Lennon]”. 

MILES, Barry. Paul McCartney: Many years from now. New York: Henry Holt and Company, 1997. p.30. 
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questão fundamental, neste capítulo, será: como é que a palavra cantada, aliada a uma 

tessitura complexa de sons, pode adquirir o poder de evocar, em nós, a atmosfera de um 

passado que, ainda que não o tenhamos vivido, mobiliza os nossos afetos em direção àquilo 

que apresentamos no título como “nostalgia alegre”? No intuito de pensar esta questão, 

faremos uma incursão inicial pelas relações entre letra, voz, melodia e contexto histórico, e, a 

fim de facilitar o acompanhamento dessa análise, reproduzimos, nas próximas páginas, a letra 

da canção, seguida por sua versão cifrada. 
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Penny Lane 

(John Lennon e Paul McCartney) 

 

Penny Lane there is a barber showing photographs 

Of every head he´s had the pleasure to have known 

And all the people that come and go 

Stop and say hello 

 

On the corner is a banker with a motor car 

The little children laugh at him behind his back 

And the banker never wears a mac 

In the pouring rain 

Very strange 

 

Penny lane is in my ears and in my eyes 

There beneath the blue suburban skies 

I sit and meanwhile back 

 

In Penny Lane there is a fireman with an hourglass 

And in his pocket is a portrait of the queen 

He likes to keep his fire engine clean 

It´s a clean machine 

 

Penny Lane is in my ears and in my eyes 

A four of fish and finger pies 

In summer, meanwhile back 

 

Behind the shelter in the middle of the roundabout 

The pretty nurse is selling poppies from a tray 

And though she feels as if she´s in a play 

She is anyway 

 

Penny Lane the barber shaves another customer 

We see the banker sitting waiting for a trim 

And then the fireman rushes in 

From the pouring rain 

Very strange 

 

Penny Lane is in my ears and in my eyes (2x) 

There beneath the blue suburban skies (2x) 

Penny Lane19. 

                                                           
19 Transcrição feita a partir da versão cifrada – que se encontra nas duas páginas seguintes. Beatles complete 

chord songbook. Milwaukee: Wise Publications, 1999. pp.262-263. 
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“Penny Lane” é, fundamentalmente, uma marchinha pop construída no compasso de 

4/4 e que apresenta uma alternância regular entre as estrofes e os refrãos, com a irrupção, no 

meio da canção, de um solo de trompete piccolo. Em sua última parte, ocorre a repetição do 

refrão já marcada por um crescendo final, concebido como uma parede sonora de vozes e 

instrumentos orquestrais. Desse modo, a canção tensiona os limites do que, até então, era 

convencionalmente entendido como pop, revelando-se como uma obra de grande refinamento 

musical, devido à presença de instrumentos orquestrais e das técnicas de gravação e pós-

produção extremamente modernas. Esse nível de sofisticação da produção de “Penny Lane” e 

“Strawberry fields forever” – primeiras canções gravadas nas mesmas sessões do 

revolucionário álbum Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band – suscitaram uma 

indagação do musicólogo inglês Alan Moore, que se perguntou se um “futuro dicionário de 

música terá uma entrada para ‘Sergeant Pepper’ em algum lugar entre ‘Schoenberg’ e 

‘Sprechstimme’?”20. Se tal verbete vier a ser criado, “Penny Lane” deverá ter um lugar de 

destaque como uma das primeiras experiências dos Beatles em direção a uma nova 

sensibilidade musical. 

A estrutura da canção alterna, basicamente, duas modulações afetivas: a das estrofes, 

em que o ritmo de marcha acompanha o processo descritivo do dia a dia da classe 

trabalhadora de uma cidade de porte médio no norte da Inglaterra; e a dos refrãos, em que a 

reflexão de um observador sobre o modo como estas cenas se encontram impregnados em 

seus sentidos é acompanhada por uma polifonia vocal e pelo floreio de instrumentos 

orquestrais.  

Nas estrofes, um sujeito observa e descreve, de forma atenta e fragmentada, o vai-e-

vem das pessoas por Penny Lane e, desse modo, produz, como em uma fotografia, flagrantes 

                                                           
20 “will a future dictionary of music have an entry for ‘Sargeant Pepper’ somewhere between ‘Schoenberg’ and 

‘Sprechstimme’?”. MOORE, Alan F. The Beatles: Sgt. Pepper’s lonely hearts club band. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1997. p.ix.  
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que conferem imortalidade ao efêmero, relevância aos aspectos mais prosaicos do dia a dia, 

como a troca de cumprimentos entre um barbeiro e os transeuntes, os risos das crianças pelo 

fato de o banqueiro nunca usar capa quando chove forte, as manias de um bombeiro que 

carrega a foto da rainha no bolso e que gosta de manter o seu caminhão sempre limpo e os 

gestos performáticos de uma enfermeira que vende papoulas em uma bandeja. O elemento 

que dá relevância e singularidade a esses short cuts da vida cotidiana de Penny Lane é o fato 

de que eles compõem as memórias afetivas do observador – conforme o refrão virá a revelar. 

Nas estrofes, o emprego dos dêiticos “There”, “On the corner” e “Behind” acusam a presença 

de um observador que se coloca na própria cena, que situa os fatos descritos tendo como 

referência a sua própria localização espacial. Desse modo, o locutor apresenta uma 

capacidade de se propor como sujeito21; isto é, de configurar, através da linguagem, um olhar 

que é conduzido por um desejo, que busca, como um voyer, uma condição privilegiada para 

flagrar essas pequenas vicissitudes dos personagens que transitam por Penny Lane. 

 É esse sujeito que, ao esquadrinhar essas vicissitudes, faz com que uma dimensão 

lírica essencialmente moderna brote dos acontecimentos mais prosaicos da existência, 

fenômeno que atinge tal condição no trabalho realizado pela melodia vocal, como o diagrama 

a seguir nos mostra: 

 

 

 

 

 

                                                           
21 A noção de sujeito que trabalhamos aqui está fundada nos apontamentos de Émile Benveniste, para o qual  “É 

na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito; porque só a linguagem fundamenta na 

realidade, na sua realidade que é a do ser, o conceito de “ego”. [...] A “subjetividade” de que tratamos aqui é a 

capacidade de se propor como “sujeito”. BENVENISTE, Émile. Problemas de linguística geral I. Campinas, SP: 

Pontes Editores, 2005. p.286. 
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1ª sequência22 (estrofes) 

 
 

 

 

                    Lane                                                                                                              head 

 

              ny             there                                                                                           ‘ry               he’s 

                                                                                                                                                                                                                 

      Pen                                 is      bar                                                                 ev                                  had           plea                        to       

                                                  a        ber                                                                                                          the                                        know 

 

                                                                   show             pho                                                                                                          to 

 

In                                                                            ing             to                of                                                                       sure                  

 

                                                                                                        graphs    

 

 O diagrama acima nos permite visualizar como a performance vocal busca, através da 

reiteração de um ciclo melódico, apresentar os diversos aspectos que compõem o objeto da 

observação do sujeito: Penny Lane. É nesse sentido que há uma reiteração do tema – 

“tematização melódica”, na terminologia de Luiz Tatit23 – que se dá não só na enumeração 

das cenas que se entrecortam no dia a dia da rua, mas também na enfatização da melodia 

vocal. O desenho melódico da voz, em gradação descendente (como as setas do diagrama 

mostram), segue a própria estrutura musical, em que as estrofes são organizadas em 

andamento de marcha24, como se buscassem, através do piano em staccato e da cadência 

                                                           
22 Seguimos, aqui, o modelo de diagramas proposto por Luiz Tatit (TATIT, Luiz. Elos de melodia e letra. Cotia, 

SP: Ateliê Editorial, 2008), através do qual é possível transcrever simultaneamente melodia e letra. Cada linha 

do diagrama equivale a um semitom. 
23 Ibid. p.22. 
24 Segundo o Dicionário Sesc de Cultura, “Forma ou composição destinada a um acompanhamento processional, 

cadenciado de pessoas dispostas em séquitos, cortejos ou desfiles. Pode ter um tratamento erudito ou popular, 

assim como possuir um andamento lento ou solene (compasso 4/4) ou mais acelerado (2/4). As mais comuns são 
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fortemente marcada, no baixo e na bateria, simular o ritmo da vida cotidiana, dos passos que 

marcam o entra e sai de pessoas por Penny Lane. Desse modo, há uma espécie de relação de 

pertinência entre a dimensão semântica da letra e a materialidade do desenho acústico dada 

pelas inflexões vocálicas. 

Ainda sob o ponto de vista dessa relação, é interessante notar que, embora se trate de 

uma canção sobre reminiscências, a enunciação não ocorre nos tempos pretéritos, como seria 

de se esperar, mas em present tense (“there is”, “come and go”, wears”, “feels”). A escolha 

desse paradigma na flexão verbal acaba, mais uma vez, revelando como dimensão psíquica do 

sujeito tem o potencial de moldar a própria experiência vivida; particularmente como as 

memórias permitem que se apague a distância temporal entre o observador e os fatos 

observados. Nesse sentido, o emprego dos verbos em presente tense reforça a noção de que o 

próprio ato de enunciar é em uma forma de, através da linguagem, se aproximar do passado; 

torná-lo presente; retomá-lo como experiência subjetiva e sensorial, aspecto que é ratificado 

nos refrãos, através dos quais saímos do plano da observação para o da autoconsciência de 

que tudo aquilo que é dito permanece vivo na memória; é tornado presente nos sentidos do 

enunciador – “Penny Lane is in my ears and in my eyes” – e é modulado pelas condições 

climáticas que pairam sobre a rua: “There beneath the blue suburban skies”. O diagrama 

abaixo nos permite visualizar como que a mudança da estrofe para o refrão representa, 

também, uma transformação no desenho melódico da voz: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
as nupciais, as militares, as fúnebres, as de fanfarras e, no Brasil, as carnavalescas (também chamadas 

marchinhas e a marcha-rancho)”. CUNHA, Newton. Dicionário Sesc: a linguagem da cultura. São Paulo: 

Perspectiva: Sesc São Paulo, 2003. p.404.   
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2ª sequência (refrãos) 

 
 

                         Laaane                                eaaars                                                theere                                  bluue                   ban 

 

               ny                is             my                and                                             be                the           sub 

              

      Pen                              in                                    in                                              neath                           ur 

                                                                                        My 

 

                                                                                                 eyees                                                                            skiies 

 

 

 

 

 

 

 

Nos refrãos de “Penny Lane”, há a entrada de diversas vozes e sons de instrumentos 

orquestrais, que conferem densidade e complexidade harmônica à canção, sugerindo, sob o 

ponto de vista da materialidade sonora, o aumento do próprio quantum afetivo do enunciador. 

Essa mudança do processo de tematização para o de passionalização25 provoca, pelo menos, 

três mudanças perceptíveis no desenho melódico da voz: em primeiro lugar, se compararmos 

o diagrama da primeira sequência com o da segunda sequência, fica evidente que a voz 

trabalha em uma região mais alta da escala, saindo do mais grave para o mais agudo; em 

segundo, é possível perceber uma tendência “verticalizante” do contorno melódico, com 

saltos intervalares mais abruptos, e não em escala, como nas estrofes. Luiz Tatit destaca que 

“os intervalos distantes entre as notas exigem um esforço de emissão que realça o estado 

                                                           
25 Para Luiz Tatit, “Na letra, temos em geral a descrição dos estados passionais que acusam a ausência do outro, 

o sentimento (presente, passado ou futuro) de distância, de perda, e a necessidade de reconquista”.  TATIT, Luiz. 

Elos de melodia e letra. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2008. p.21. 
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emotivo do cantor”26. Nesse sentido, a força expressiva já está inscrita na própria 

materialidade do corpo; é o corpo que vibra com pujança entre notas mais baixas e mais altas; 

ou que provoca uma valorização das durações vocálicas, provocando o prolongamento das 

vogais das palavras que se encontram no topo do movimento ascendente da voz. Desse modo, 

saltamos de uma descrição do lugar para uma autorevelação afetiva da própria experiência do 

lugar. 

 Muitos autores27 apontam que a natureza memorialística das canções dos Beatles não é 

um fenômeno isolado na década de 1960, mas parte de um desejo coletivo de resgate e 

conciliação das mudanças operadas no cenário urbano com certas tradições inglesas, como 

Luiz Henrique Garcia assevera 

 

Essa nova visão de história, certamente mais democrática, favoreceu a 

construção de uma “britanicidade” urbana, que envolvia o culto à vila 

interiorana dos “bons velhos tempos” e trazia o retorno de representações 

sobre a paisagem pastoral, agora conectada ao cenário urbano, vistas como 

índices das peculiaridades inglesas [...] a sensibilidade suburbana, 

incorporando o pastoral, ocupou papel central na cultura pop inglesa no início 

dos anos 1960, fosse como lugar de tédio e respeitabilidade doméstica do qual 

fugir, fosse como lugar de uma infância idílica ao qual retornar28. 

 

 

Quando Paul McCartney compôs “Penny Lane”, os Beatles já haviam trocado a pacata 

Liverpool pela atmosfera cosmopolita de Londres. Desse modo, essa rua não era um lugar só 

distante no tempo, mas também no espaço. No auge da fama, não era mais possível a Paul, tal 

como um voyer, flanar anonimamente por Penny Lane, produzindo, em cada canto, pequenos 

instantâneos do dia a dia de seus transeuntes. Não obstante a notoriedade atingida com o 

sucesso dos Beatles, a própria fugacidade daquele tipo de experiência impedia-o de 

                                                           
26 TATIT, Luiz. Elos de melodia e letra. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2008. p.22. 
27 Nesse sentido, ver: DANIELS, Stephen. “Suburban pastoral: Strawberry fields forever and Sixties memory”. 

Cultural Geographies, n 1, 2006, p.28-54; e KRUSE, Robert. A cultural geography of Beatles: how landscapes 

are represented as musical texts (Strawberry Fields, Abbey Road, and Penny Lane). UK: Edwin Mellen Press, 

2005. 
28 GARCIA, Luiz Henrique Assis. “Em meus olhos e ouvidos: música popular, deslocamento no espaço urbano e 

a produção de sentidos em lugares dos Beatles”. Estud. hist. (Rio J.) [online]. 2011, vol.24, n.47, p.103. 
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reconstituí-la. Assim como a experiência do poeta francês Charles Baudelaire com uma 

passante, aquelas pessoas já tinham sido entregues à efemeridade própria à dinâmica da vida 

urbana, como a letra da canção sugere no verso: “And all the people that come and go”. 

Dentro dessa perspectiva, ainda que estejamos falando de fatos corriqueiros, o modo como 

Paul McCartney imposta sua voz confere a eles uma dimensão lírica, no sentido da 

transmissão de uma emoção que está agregada às próprias cenas apresentadas, tirando-as da 

simples cotidianidade e inscrevendo nelas forças afetivas, perceptíveis, como mostramos, nos 

aspectos concernentes à própria materialidade da voz, como a busca de uma região mais 

aguda, o emprego de saltos intervalares e o prolongamento dos sons vocálicos.  

Nessa perspectiva, nos parece legítimo afirmar que “Penny Lane” é uma canção cuja 

existência depende, paradoxalmente, de uma ausência; é distância espaço-temporal e a perda 

de um determinado modo de vida que mobilizam os afetos de Paul no sentido de uma 

reconstrução nostálgica da rua através da letra, que enfoca algumas peculiaridades inglesas, 

como no uso da gíria “A four of fish and finger pies”29; no andamento em ritmo de marcha, 

que remete aos tradicionais desfiles militares; no uso de instrumentos orquestrais, como o 

trompete piccolo, típico do período barroco; e nas próprias escolhas dos acordes, em sua 

maioria dissonantes, com intervalos de sétima30, uma vez que, como avalia José Miguel 

Wisnik, estes são 

 

importantes como tensionadores, contêm pulsos internos cuja defasagem é 

mais pronunciada, resistindo mais à redução a uma pulsação básica (como se 

lutasse contra a redução ao período do som fundamental, que a oitava e a 

quinta aceitam com muito maior facilidade31. 

 

 

                                                           
29 “A four of fish” é um modo coloquial de se referir a um dos mais típicos pratos britânicos, o fish and chips. Já 

“finger pie” é uma gíria que remete às carícias sexuais trocadas entre adolescentes dentro dos abrigos de pontos 

de ônibus. 
30 Intervalos são as diferenças de altura entre as notas musicais.  
31 WISNIK, José Miguel. O som e o sentido: uma outra história das músicas. São Paulo: Companhia das Letras, 

2006. p.65. 
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 Em outras palavras, o uso desses intervalos cria uma determinada relação de pulsação 

entre as quatro notas tocadas juntas que é percebida pelo ouvinte como levemente 

desagradável, como nos acordes menores com sétima que predominam nas estrofes: C#m7, 

Bm7 e G#m7. Desse modo, há, na canção, ao mesmo tempo, uma tensão provocada por uma 

perda de um passado idílico e a alegria de poder evocá-lo através dos sentidos em um 

determinado momento do tempo presente – o que justifica o refrão efusivo, dominado por 

dois acordes maiores (A – Lá Maior – e D – Ré Maior), que sugerem a irrupção de um 

momento de alegria.  

De certa forma, a letra da canção, de linguagem notadamente coloquial, confere um 

tratamento moderno a um tema romântico por excelência: a infância como um paraíso 

perdido; isto é, como forma de representação desse movimento incessante do homem de 

busca da felicidade e do prazer que supostamente estariam perdidos em algum lugar do 

passado longínquo da humanidade. Nesse sentido, “Penny Lane” se configura como uma 

espécie de repositório de experiências urbanas constituídas em tempo e lugar e que, agora, se 

alojam na opacidade da memória. É fundamental, portanto, notar como a canção consegue 

sugerir, entre estrofes e refrãos, tanto esse estado de nostalgia daquilo que se perdeu, quanto o 

de felicidade por poder recuperá-lo através do exercício da memória. É esse conjunto bem 

articulado a dimensão semântica (letra) e acústica (música), somado aos diversos outros 

aspectos que fazem dos Beatles objeto de culto, que justifica o porquê de a recepção de 

“Penny Lane” ser permeada por declarações que a descrevem como uma justaposição dos 

climas de alegria e nostalgia32. 

                                                           
32 No site rateyourmusic, por exemplo, se diz que “Las imágenes de barberos, niños, bomberos, niñeras, peces, 

coches, etc., están envueltas en tal alegría y nostalgia a la vez, que es casi milagrosa su convivencia sin que 

ninguna se imponga a la otra. “As imagens de barbeiros, crianças, bombeiros, enfermeiras, peixes, carros, etc., 

estão envoltas em tal alegria e nostalgia de uma só vez, que é quase milagrosa sua convivência sem que uma se 

imponha à outra”. http://rateyourmusic.com/release/single/the_beatles/penny_lane___strawberry_fields_forever/. 

Acesso em 10 de agosto de 2014. 

http://rateyourmusic.com/release/single/the_beatles/penny_lane___strawberry_fields_forever/
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Em uma análise sobre a voz de Janis Joplin na canção “Me and Bobby McGee”, Hans 

Ulrich Gumbrecht nos chama a atenção para o fato de que, nela,  

 

As emoções, atmosferas e estados de espírito que uma voz tão poderosa 

convoca estão assegurados; qualquer um que tenha ouvido a música os 

identifica, mesmo na falta de conceitos que possam permitir entendê-los e 

dividi-los com outros de maneira descritiva33. 

 

Uma experiência próxima à descrita por Gumbrecht pode ser pensada no modo como a 

voz de Paul McCartney contribui na forma como construímos sentidos no ato de ouvir uma 

canção. Curiosamente, quanto mais nos afastamos da data de lançamento da canção (1967), 

mais camadas de reminiscências se sobrepõem à nossa experiência em ouvi-la, o que torna a 

sua análise um processo que pode ser metaforicamente aproximado à raspagem de um 

palimpsesto, através do qual essas diversas camadas de memória vêm à tona: as 

reminiscências de Paul sobre a rua; a sobreposição das experiências pessoais dos ouvintes 

com a audição da canção – criando suas próprias “Penny Lanes” –; e a própria sonoridade da 

canção, em que condições técnicas do período no qual foi gravada parecem estimular a 

irrupção de uma espécie de memória sensorial, auditiva, acústica. Ouvimos “Penny Lane” e a 

sua dimensão acústica daquela sonoridade aponta para um tempo diferente do nosso. 

Há, nitidamente, nesse sentido, um componente não-semântico na experiência da 

audição. Imaginemos a seguinte hipótese: se eu não compreendo a língua inglesa, não 

consigo, evidentemente, colocar em movimento o circuito significante-significado ativado 

pela letra. Para mim, “Penny Lane” poderia ser uma canção sobre uma paixão atual, o 

processo de envelhecimento ou a própria arte de compor canções. Tampouco as questões 

relativas à estrutura musical me são conhecidas; eu não sei o que é um compasso de 4/4 e não 

consigo reconhecer o encadeamento de notas; aliás, não tenho a competência de saber nem 

                                                           
33 GUMBRECHT, Hans Ulrich. Atmosfera, ambiência, Stimmung. Rio de Janeiro: Contaponto, PUC, 2014. 

p.126. 
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mesmo quais são os instrumentos que são tocados na canção. Em suma, ainda que ignore as 

dimensões das linguagens verbal e musical, consigo sentir uma certa qualidade intensiva no 

modo como é cantada, uma suavidade na maneira como é tocada, um sensação de 

preenchimento dos espaços quando chega o refrão. Neste caso, “Penny Lane”, para mim, não 

se realiza enquanto linguagem, mas como um fluxo de estímulos sensoriais. 

Uma das questões mais intrigantes com relação às experiências sensoriais despertadas 

por músicas e canções consiste no modo como atribuímos sentidos aos sons. Ao analisar as 

impressões provocadas pelo som orquestral que irrompe no meio da canção “A day in the 

life”, dos Beatles, o jornalista André Singer afirma que essa massa sonora simula “a vertigem 

de quem cai, ou afunda, no sono”34; já Daniel Levitin, ao ouvir a canção “Green River”, do 

grupo Creedence Clearwater Revival, afirma encontrar em sua sonoridade “O clima turvo 

típico do Sul Profundo”35 dos EUA; Celso Favaretto, por sua vez, aponta que o trecho inicial 

de “Tropicália”, de Caetano Veloso, apresenta um “clima ‘tropical’”36. Depoimentos como 

estes trazem a instigante questão de como é que atribuímos sentidos aos sons; isto é, por que é 

que associamos os sons instáveis dos violinos de “A day in the life” com a “vertigem”? O que 

é que há na relação baixo/guitarra/bateria/voz da canção do Creedence que nos remete a um 

suposto “clima turvo” de uma região dos EUA? De que modo os timbres e ritmos das 

percussões de “Tropicália” contribuem na construção dessa impressão de um “clima 

tropical”? Ainda que essas questões pudessem ser objeto de investigações particulares, nosso 

interesse de colocá-las aqui se dá, exclusivamente, no sentido de reiterar, mais uma vez, a 

existência de algo na experiência da audição que influi consideravelmente sobre construção 

daquilo que, de modo um tanto quanto vago, denominamos como clima, atmosfera ou 

ambiência. Portanto, se o nosso intuito, neste capítulo, consiste em compreender como a 

palavra cantada, aliada a uma tessitura complexa de sons, pode, para além do nível semântico, 

                                                           
34 SINGER, André. “Crítica e autocrítica em Sgt. Pepper, 40 anos”. In: Piauí. Junho, 2007. p.61. 
35 LEVITIN, Daniel. A música no seu cérebro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. p.8. 
36 FAVARETTO, Celso. Tropicália, alegoria, alegria. São Paulo: Ateliê Editorial, 2000. p.65. 
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mobilizar os nossos afetos em direção àquilo que estamos chamando de “nostalgia alegre”, 

será fundamental, em primeiro lugar, pensar sobre como seria possível conceber um modo de 

leitura destes aspectos materiais, dessa dimensão técnica que nos envolve substancialmente, e 

suas implicações sobre o modo como construímos sentidos no ato da audição de uma 

determinada obra. 

 

1.2 Stimmung e as materialidades da comunicação 

 

Partamos de uma especulação radical. Se rompêssemos os sistemas nervosos que 

conduzem para o nosso cérebro os estímulos sonoros que os nervos epiteliais do nosso 

sistema auditivo recebe, o que seria “Penny Lane” para nós? Nada37. Contudo, ainda assim, 

vale pensar, reiteramos, em caráter radicalmente especulativo, em como o tímpano38 estaria 

relegado a receber um conjunto de vibrações bombardeando-o sem poder configurar qualquer 

sentido. Teríamos sons de naturezas variadas cujo aspecto qualitativo não seria passível de 

discernimento; isto é, as moléculas que chegam até o nosso sistema auditivo não possuem 

nenhuma propriedade que informe ao tímpano de onde procedem ou a quais objetos estão 

associados. Desse modo, a voz de Paul McCartney, o arranjo orquestral do refrão, os latidos 

do cachorro do meu vizinho e o ruído do cano de descarga do carro que passa acelerando na 

rua são apenas estímulos físicos que, para o tímpano, são desprovidos de qualidades.  

Ainda que uma experiência como essa nos sirva como forma de medir os decibéis, isto 

é, o nível de pressão sonora sobre o nosso tímpano, ela não teria condições de nos informar, 

efetivamente, o porquê de sermos tomados por diversas modulações afetivas ao longo da 

                                                           
37 Esse problema foi colocado por Henri Bergson: “Mas é possível conceber o sistema nervoso vivendo sem o 

organismo que o alimenta, sem a atmosfera onde o organismo respira, sem a terra banhada por essa atmosfera, 

sem o sol em torno do qual a terra gravita?”. BERGSON, Henri. Matéria e memória. São Paulo: Martins Fontes, 

1999. p.19. 
38 Sob o ponto de vista anatômico, o tímpano é numa membrana fina e tensa presa a ossos e que se constitui 

como o limite entre a orelha externa e a média.  
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audição de “Penny Lane”. Como Hegel já apontava na Fenomenologia do espírito39, colocar 

um cérebro em uma mesa de dissecação não ajudará em nada a compreender os processos 

mentais. Segundo ele, se queremos efetivamente saber o que é a mente temos que examinar o 

que ela faz. É dentro dessa perspectiva que gostaríamos de examinar, nesta seção, dois 

problemas que se apresentam como pressupostos para que se compreenda uma das 

argumentações centrais desta tese; a saber: o fato de que os dispositivos técnicos responsáveis 

pelo registro, processamento e transmissão de informações participam do processo de 

construção de sentidos das obras de arte. O primeiro problema sobre o qual nos debruçaremos 

consiste em compreender a que fenômeno dirigimos nossa atenção quando empregamos o 

termo materialidades da comunicação; já o segundo diz respeito à nossa tentativa de buscar 

no sentido da palavra alemã Stimmung um modo de reflexão analítica sobre as forças de 

encontro que emergem das ressonâncias entre os nossos corpos, a dimensão material dos 

aparatos e o ambiente que os envolve. 

O exame das diversas acepções que envolvem a palavra materialidade ao longo da 

história da ciência e da filosofia ocuparia, em si mesmo, toda a extensão de uma tese, de 

modo que é importante delimitar aquilo que compreenderemos enquanto tal. Ao longo das 

últimas décadas, as teorias pós-modernas40 têm postulado que a cultura digital teria provocado 

um processo de desmaterialização da realidade, cuja principal consequência seria a 

substituição do real pela primazia do signo. Contudo, ainda que pudéssemos tratar as imagens 

digitais com o mesmo ceticismo de René Magritte, ao increver Ceci n’est pas une pipe abaixo 

da imagem de um cachimbo, o fato é que há, substancialmente, nesta tela, uma massa de tinta 

espalhada por uma superfície, limitada por contornos que, por sua vez, originam formas. 

Logo, ainda que as reflexões sobre desmaterialidade nos sirvam para se pensar fenômenos 

                                                           
39 HEGEL. Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do espírito. Petrópolis, RJ: Vozes : Bragança Paulista: 

Editora Universitária São Francisco, 2013. 
40 Neste sentido, temos em mente, aqui, especialmente, as ideias de Jean Baudrillard. BAUDRILLARD, Jean. 

Simulacros e simulações. Lisboa: Relógio D’água, 1991. 
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como a circulação virtual do dinheiro, sob o ponto de vista estético, essa “desmaterialização” 

do mundo não significa a sua dissolução diante do nosso sistema perceptivo, uma 

confrontação do nosso olhar com um nada, mas implica a sua “rematerialização” sob novas 

especificidades plásticas.  

É justamente no sentido de compreender esses fenômenos que se oferecem à 

percepção e o modo como os dispositivos técnicos apresentam uma forma de estruturação dos 

meios que permitem o processamento seu processamento que se configurou, desde o início 

dos anos 1980, sobretudo na Alemanha, um campo de estudos dedicado a compreender aquilo 

que se denominou como materialidades da comunicação. O projeto comum que unia esse 

grupo de pesquisadores era o de, justamente, tentar compreender como a dimensão não-

semântica do processo comunicacional participava do processo de construção do sentido; nas 

palavras de um dos organizadores de um livro seminal sobre o assunto41, Hans Ulrich 

Gumbrecht: 

 

Nosso fascínio fundamental surgiu da questão de saber como os diferentes 

meios – as diferentes ‘materialidades’ – de comunicação afetariam o sentido 

que transportavam. Já não acreditávamos que um complexo de sentido 

pudesse estar separado da sua materialidade, isto é, da diferença de aspecto 

entre uma página impressa, a tela de um computador e a mensagem 

eletrônica42. 

 

Pensar as materialidades da comunicação significou, desde então, voltar a atenção 

para a compreensão de fenômenos tão diversos quanto como a relação entre corpo e 

performance, a corporificação do espectador de um filme no próprio aparato cinematográfico, 

a dissonância na música, ritmo e sentido na poesia, e a relação entre sistemas sociais, 

                                                           
41 Referimo-nos, aqui, ao livro Materialities of communication, editado por Hans Ulrich Gumbrecht e Karl 

Ludwig Pfeiffer a partir de um seminário realizado em 1986 na cidade de Dubrovnik, na Croácia. 

GUMBRECHT, Hans Ulrich; PFEIFFER, Karl Ludwig. Materialities of communication. California: Stanford 

University Press, 1994. 
42 GUMBRECHT, Hans Ulrich. Produção de presença: o que o sentido não consegue transmitir. Rio de Janeiro: 

Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2010. p.32. 
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linguísticos e somáticos. Como se observa, esse novo materialismo busca compreender, 

sobretudo, os modos como se dão os processos de interação entre as dimensões psíquica e a 

tecnológica. Como observou Friedrich Kittler, retomando um aforismo Nietzscheano, “Our 

writing tools are also working on our thoughts”43. Isto significa dizer, agora, em diálogo com 

Jacques Lacan, que “Para que a linguagem venha à luz é preciso que se introduzam pobres 

coisinhas como a ortografia, a sintaxe”44. Neste sentido, o desenvolvimento de novas 

tecnologias de escrita, como a máquina de escrever; de gravação, como o gramofone e o 

fonógrafo; e de imagens em movimento, como o cinema; influiu sobre os modos de 

articulação entre a subjetividade, os modos de ser-no-mundo: ver, ouvir, pensar e sentir. É 

exatamente nesta perspectiva que se dá a noção de materialidade em Kittler; uma vez que a 

dimensão técnica pode ser pensada como um sistema discursivo, isto é, sistemas de 

organização estrutural da linguagem e precedem a dimensão semântica. Neste sentido, ainda 

em conformidade com as reflexões do teórico alemão, as tecnologias inscreveriam sobre o 

nosso corpo e, subrepticiamente, em nosso sistema psíquico, certas inflexões do seu modo de 

operação. Apoiando-nos em um exemplo de Kittler, poderíamos pensar em como, no cinema, 

“close-ups, flashbacks, flashforward, and reverse shots”45 nos oferecem diferentes formas de 

experiência espaço-temporal; formas para além da capacidade do sistema perceptivo humano 

quando em contato com o mundo natural; e formas que operam diretamente sobre a dimensão 

subjetiva do homem.  

Na medida em que um dos objetivos desta tese é refletir sobre o tipo de experiência 

que nos é dada pela técnica, ao empregarmos o termo materialidade, aqui, teremos como 

fundamento, portanto, duas noções: 1º) aquilo que é percebido pela sensação, que envolve 

aquilo que entendemos como circuito sensorial, definido por Susan-Buck Morss como “O 

                                                           
43 “Nossas ferramentas de escrita influem também sobre o nosso pensamento”. KITTLER, Friedrich. 

Gramophone, film, typewriter. California: Stanford University Press, 1999. p.200. 
44 LACAN, Jacques. “Psicanálise, cibernética, ou a natureza da linguagem”. In_Seminário – livro 2: o eu na 

teoria de Freud e na técnica da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. p.410. 
45 KITTLER, Friedrich. Optical media. Cambridge: Polity, 2010. p.175. 
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circuito que vai da percepção sensorial à reação motora [que] começa e termina no mundo”46; 

2º) os modos como se organiza a própria dimensão do “hardware”; isto é, dos sistemas de 

registro, processamento e transmissão de informações; aquilo que Kittler chama de 

aufschreibesysteme (sistema discursivo ou sistema de notação). 

A música se oferece como um campo privilegiado para observar tais fenômenos. Sob o 

primeiro aspecto porque a audição é um processo que, em primeiro lugar, envolve a captação 

de moléculas, ondas acústicas, que bombardeiam o tímpano, fazendo-o oscilar de acordo com 

a força com que é atingido (ou seja, de acordo com o volume ou amplitude do som) e com 

rapidez de vibração (que está relacionado ao que chamamos de altura). Contudo, para nós, 

esse fenômeno só existe como sensação tendo em vista que, como aponta José Miguel 

Wisnik, “o nosso ouvido é capaz de captá-la [a vibração] e que o cérebro a interpreta, dando-

lhe configurações e sentidos”47. Poderíamos pensar, a título de ilustração, em um dos 

principais fenômenos da música contemporânea: a ascensão das festas rave. Surgidas ao 

longo da década de 1990, essas festas se notabilizaram como eventos que reúnem um grande 

número de pessoas para dançar por muitas horas ao som de música eletrônica ouvida no mais 

alto volume possível. Uma das imagens mais sintomáticas dessas festas (que muitas vezes 

aparece estampada nos cartazes publicitários das mesmas) é aquela em que uma pessoa dança 

e gesticula virada de frente e muito próxima às caixas de som. O objetivo evidente dessa ação 

consiste não somente em ouvir a música, mas também em senti-la fisicamente através das 

sensações táteis estimuladas pelo contato das ondas acústicas com os terminais nervosos 

situados na superfície do nosso corpo. É nessa perspectiva que esses estímulos perceptíveis ao 

nível dos sentidos que chamamos de materialidade, ainda que possam ser pensados como 

fenômenos puramente físicos e exteriores aos nossos processos mentais, como aventamos, só 

                                                           
46 BUCK-MORSS, Susan. “Estética e anestética: uma reconsideração de A obra de arte de Walter Benjamin”.  

In: BENJAMIN, Walter et. al. Benjamin e a obra de arte: técnica, imagem e percepção. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 2012. p.164. 
47 WISNIK, José Miguel. O som e o sentido: uma outra história das músicas. São Paulo: Companhia das Letras, 

2006. p.17. 
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existem efetivamente para nós na medida em que se integram a um circuito sensorial. Não é 

por acaso que em Lógica da sensação, Gilles Deleuze, afirma que “a música atravessa 

profundamente nossos corpos e nos põe uma orelha no ventre, nos pulmões etc. Ela é mestra 

em onda e nervosidade”48.  

Já no segundo sentido em que estamos construindo nossa noção de materialidade, é 

importante notar que, uma vez que “Penny Lane”, por exemplo, seja uma gravação e, por 

conseguinte, nosso contato com ela se dê através de um dispositivo tecnológico, compreender 

como sua dimensão material participa na construção de seu sentido deve envolver, 

necessariamente, uma atitude reflexiva em direção às especificidades destes meios; tanto no 

intuito de revelar suas características e potencialidades acústicas, quanto no de analisar a 

relação de pertinência destas com a própria mensagem que veiculam. Dentro dessa 

perspectiva, nossa primeira indagação deve ser dirigida para esses meios: que suportes 

materiais possibilitam a elaboração e a transmissão da informação? No caso da canção dos 

Beatles, propomos circunscrevê-los em três dimensões: a da performance, através da qual o 

músico transmite uma vibração nervosa no modo de manipulação da voz e dos instrumentos; 

a dos sistemas de gravação e pós-produção, responsáveis por criar uma determinada atmosfera 

acústica predominante na canção; e, por fim, as condições técnicas e espaciais de audição, as 

quais podem produzir determinados influxos sobre as sensações do ouvinte de acordo com os 

parâmetros adotados, como intensidade do volume e variação mono/estéreo. 

Evidentemente, ainda que esses parâmetros nos sirvam como referência no processo 

de análise, é certo que as descrições desses fenômenos acústicos em seus diferentes matizes só 

podem ser realmente produtivas se pensadas na sua articulação com uma rede complexa 

elementos produtores de sentido que encontra no ouvinte o seu ponto de convergência. Em 

outras palavras, de que modo seria possível compreender a dimensão qualitativa e quantitativa 

                                                           
48 DELEUZE, Gilles. Lógica da sensação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007. p.60. 
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desse “bloco de sensações”49 responsável pela irrupção daquilo que, já na ordem de uma 

dimensão subjetiva, designamos como atmosfera, clima, ambiência? Entramos aqui em nossa 

segunda incursão conceitual, que envolve nossa tentativa de buscar no sentido da palavra 

alemã Stimmung um modo de reflexão analítica sobre as forças de encontro que emergem das 

ressonâncias entre os nossos corpos, a dimensão material dos aparatos e o ambiente que os 

envolve. 

No livro Atmosfera, ambiência, Stimmung, Hans Ulrich Gumbrecht propõe o 

desenvolvimento de um modo de leitura que possibilite a revelação daquilo que ele chama de 

“um potencial oculto da literatura”50; isto é, uma potencialidade que a palavra, na sua própria 

materialidade teria de despertar certas modulações afetivas. Nesse sentido, “‘Ler com a 

atenção voltada ao Stimmung’ sempre significa prestar atenção à dimensão textual das formas 

que nos envolvem, que envolvem nossos corpos, enquanto realidade física”51. As implicações 

dessas reflexões de Gumbrecht, no universo da literatura, serão objeto de discussão no 

capítulo 2; contudo, a referência aqui apresentada aponta como seria possível relacionar a 

noção de materialidades da comunicação à de Stimmung. Ainda que Gumbrecht não lide 

diretamente com os objetos técnicos, suas reflexões nos abrem uma vereda através da qual 

seria possível pensá-los: a do modo como somos envolvidos substancialmente por eles. Ora, 

se afirmamos que “um som é pesado”, que um filme tem “um ritmo acelerado” e que uma 

determinada narrativa literária é “arrastada”, estamos ratificando a presença de forças de 

encontro entre os sistemas discursivos dos meios e os nossos afetos. 

Retornando a “Penny Lane”; podemos pensar, justamente, que a experiência de ouvi-

la, como estamos ratificando, nos afeta de tal maneira que irrompe uma “nostalgia alegre”. 

Portanto, há entre as ondas acústicas que emanam da caixa de som e os terminais nervosos 

espalhados pela superfície do nosso corpo uma espécie de uma negociação através da qual nos 

                                                           
49 DELEUZE, Gilles. O que é a filosofia? São Paulo: Editora 34, 2010. p.193. 
50 GUMBRECHT, Hans Ulrich. Atmosfera, ambiência, Stimmung. Rio de Janeiro: Contaponto, PUC, 2014.  
51 Ibid., p.14. 
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colocamos em ajuste com esse sistema de forças, em um acordo, ainda que muitas vezes 

dissonante, entre o entorno e as modulações afetivas do sujeito, entre os quais se estabelece 

uma espécie de lógica das sensações. No campo da música, o acordo, ajuste, referente à 

altura, diapasão e vibração entre dois ou mais instrumentos musicais é chamado, muito 

apropriadamente, de afinação. À condição de “estar afinado”, os alemães têm usado, desde o 

século XVIII, a expressão gestimmt sein, da qual, de acordo com Leo Spitzer52, deriva, 

justamente, a palavra Stimmung, empregada no título do livro de Hans Ulrich Gumbrecht e 

comumente traduzida, para o português, como atmosfera, clima ou ambiência. Quando 

dizemos que uma determinada obra possui um clima, cria uma determinada atmosfera, o que 

está em jogo é o potencial da mesma de conceber uma espécie de sistema de forças que age 

sobre nossas modulações afetivas. 

A escolha da palavra Stimmung, por Hans Ulrich Gumbrecht, para pensar parte desses 

fenômenos, não é, seguramente, fortuita, uma vez que ela apresenta um potencial semântico 

singular para indicar essa lógica das sensações estabelecida entre o sujeito e o entorno. 

Paradoxalmente, aquilo de mais produtivo que essa palavra pode oferecer para os estudos de 

estética consiste em uma singularidade de sentido que inviabiliza sua tradução53. Leo Spitzer 

começa o seu estudo sobre a história semântica da palavra Stimmung afirmando: “É um fato 

que um termo como o alemão Stimmung é intraduzível”54; contudo, logo em seguida, ressalta 

                                                           
52 SPITZER, Leo. Ideas clásica y Cristiana de la armonía del mundo. Madrid: Abada Editores, 2008. p.14. 
53 A questão da traduzibilidade da palavra Stimmung tem se colocado como um desafio para os tradutores 

brasileiros. Valério Rohden e António Marques, na edição nacional de Crítica da faculdade de juízo, de 

Immanuel Kant, a traduziram como “disposição”53, assim como Celeste Aída Galeão que, em Conceitos 

fundamentais da poética53, de Emil Staiger, a traduziu como “disposição anímica”. Já Marcia Sá Cavalcante 

Schuback, na obra Ser e tempo de Martin Heidegger, a traduziu como “humor”53. Essa aparente Babel se explica 

pela própria plasticidade que a palavra apresenta. David Wellbery, na organização do verbete Stimmung para o 

Historisches Wörterbuch ästhetischer Grundbegriffe53 tenta agrupar certos padrões de usos do termo. Para o 

germanista, em Kant, Schiller e Humboldt, o seu uso estaria vinculado a ideia de “disposição” – Stimmung als 

Verhältnis; já em Fichte e Hofmannstal, ele estaria vinculado ao que ele chama de uma “interioridade radical” – 

Stimmung als radikale Innerlichkeit; uma terceira perspectiva, que englobaria o pensamento de Riegl, Simmel e 

Geiger contempla o que ele entende como Stimmung als Fernsicht und Kreisprozeß; isto é uma espécie de “vista 

panorâmica” e, finalmente, em uma quarta configuração, abrangendo as obras de Heidegger, Kaufmann, 

Bollnow e Rosenzweig, o vocábulo estaria estritamente ligado à ideia de “desvelamento” – Stimmung als 

Erschlossenheit.  
54 SPITZER, Leo. op. cit. p.15. 
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que isso não significa que frases como “die Stimmung in diesen Bilde”55 não poderiam ser 

traduzidas como “l’atmosphère de ce tableau”56 (a atmosfera deste quadro). O problema é que 

nenhuma tradução consegue abarcar o potencial que o sentido dessa palavra tem para se 

referir, simultaneamente, àquilo que é observado, por exemplo, uma paisagem; e o modo 

como essa paisagem é sentida enquanto é observada. Como Spitzer destaca: 

 

Pero lo que falta en los principales idiomas europeos es un término que 

expresse la unidad de sentimientos experimentados por el hombre ante su 

entorno (un paisaje, la naturaleza, outro ser humano) y comprenda y suelde lo 

objetivo (fáctico) y lo subjetivo (psicológico) em uma unidad armoniosa57. 

 

Em outras palavras, como observa o germanista americano David Wellbery, se nós a 

traduzimos como “atmosfera”, nos concentramos na dimensão objetiva; já se a traduzimos 

como “humor” ou “disposição”, atentamos à dimensão psicológica. Para um alemão, voltando 

a Spitzer, é possível dizer algo como “minha Stimmung” ou “a Stimmung de uma paisagem”; 

ao passo que, em português, soaria estranho dizer “minha atmosfera” ou “o humor dessa 

paisagem”. Portanto, a riqueza dessa palavra está em expressar, concomitantemente, aquilo 

que me afeta e o modo como me vejo sendo afetado. Ainda para Spitzer, “para um alemão, 

Stimmung está fundida com a paisagem, a qual, por sua vez, está animada pelo sentimento do 

homem: é uma unidade indissolúvel em que homem e natureza estão integrados”58. É 

exatamente nessa perspectiva que pensaremos as noções de atmosfera, clima e, em especial, 

de ambiência – esta última, que virá a ser desenvolvida à frente. 

Evocar o termo Stimmung para pensar a experiência sensorial da audição nos parece 

bem auspicioso, uma vez que a própria palavra, na sua origem, possui uma ligação com o 

campo musical, não só em virtude da expressão gestimmt sein (estar afinado), mas também 

                                                           
55 SPITZER, Leo. Ideas clásica y Cristiana de la armonía del mundo. Madrid: Abada Editores, 2008. p.15. 
56 Ibid., p.15. 
57 “O que falta às principais línguas europeias é um termo que possa expressar a unidade de sentimentos 

experimentada pelo homem diante da natureza (uma paisagem, natureza, outro ser humano), e compreenda e una 

o objetivo (fático) e o subjetivo (psicológico) em uma unidade harmoniosa”. Ibid., p.15. 
58 Ibid., p.15. 
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em função de sua proximidade semântica com o substantivo Stimme (voz) e do verbo 

stimmem (ação de afinar um instrumento). Dentro dessa perspectiva, poderíamos nos 

perguntar até que ponto a “nostalgia alegre” é despertada pela própria vibração física de 

“Penny Lane” em nossos corpos. E, retomando, mais uma vez, a nossa questão de partida, 

como é que aspectos próprios à dimensão material da comunicação, como performance, 

sistemas de gravação e pós-produção e condições técnicas de audição podem evocar, no 

ouvinte, a atmosfera de um passado que, ainda que não vivido por ele, mobiliza os seus afetos 

em direção àquilo que estamos caracterizando como “nostalgia alegre”? 

 

1.3 Ambiências: gravação, pós-produção e sistemas de audição 

 

When the last note from the end section had 

finished, the engineer Geoff Emerick pushed up 

the faders in order to pick up every lingering sound 

until, after forty-one seconds, all you could hear 

was the air conditioning59.                                                                                

 George Martin 

 

O trabalho desenvolvido nos estúdios de gravação de áudio é, fundamentalmente, uma 

atividade voltada à construção de formas variadas de percepções sonoras. Assim como 

George Martin, na última sessão do disco Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 

deixou que os microfones captassem a reverberação final dos instrumentos até que só se 

ouvisse o som do ar condicionado, faz parte do repertório técnico dos produtores manipular 

concretamente o espaço da gravação com, por exemplo, o uso de colchões em torno dos 

microfones para abafar um som e torná-lo, desse modo, mais “quente”; ou inserir recursos 

                                                           
59 “Quando a última nota da sessão final terminou, o engenheiro Geoff Emerick arrastou os potenciômetros para 

cima no intuito de capturar todos os sons restantes, até que, após quarenta e um segundos, tudo o que se podia 

ouvir era somente o ar condicionado”. BADMAN, Keith. The Beatles off the record. London: Book Sales 

Limited, 2000. p.266. 
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oferecidos pelos aparatos técnicos, como eco, delay e reverb60 em uma voz, tornando-a mais 

“etérea”. O resultado desse processo de manipulação do espaço com o objetivo de se construir 

certas qualidades auditivas é chamado, na linguagem técnica, de ambiência.  

De acordo com Leo Spitzer61, a palavra ambiência, deriva de um processo de 

latinização do vocábulo grego περιέχον62 ocorrido durante o renascimento italiano. Os 

humanistas que se dedicavam à tradução dos textos clássicos, como os de Aristóteles e A. 

Paré, encontraram uma certa equivalência semântica entre περιέχον e os termos ambire e 

ambiens locum, presentes nas obras de Plínio e Sêneca, respectivamente. A partir dessa 

aproximação, os tradutores propuseram a expressão air ambient como aquela que mais 

adequadamente apresentaria uma equivalência semântica com do termo original em grego – a 

saber: segundo Spitzer, para Anaxímenes e Hipócrates, περιέχον era originalmente entendido 

como “that which surrounds, encompasses”63. Dentro dessa perspectiva, falar em ambiência 

significa, fundamentalmente, apontar a existência de uma relação substancial de contato entre 

o sujeito e o seu entorno, ainda que as concepções acerca da natureza deste algo que nos 

envolve sejam cediças. Para os gregos, περιέχον poderia corresponder às forças emanadas 

pelos deuses, por exemplo; mas, a partir do século XVIII, nas traduções da obra de Isaac 

Newton, o termo ambient medium já aparece impregnado por uma nova epistemologia, a 

partir da qual, ainda segundo Spitzer, “a man is alone in na infinite chilly cosmos traversed by 

                                                           
60 O delay é um meio técnico de manipulação do som em que altera a velocidade de emissão de uma frequência, 

sempre retardando-a; já o reverb consiste em um efeito através do qual um som persiste depois de sua emissão 

ter sido encerrada. Ambos os efeitos podem ser ouvidos no tratamento das vozes e dos instrumentos nas canções 

do disco Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band, dos Beatles. 
61 Os apontamentos de caráter etimológico feitos neste parágrafo são baseados nos estudos realizados por Leo 

Spitzer acerca da história semântica desta palavra. SPITZER, Leo. “Milieu and ambience”. In_Essays in 

historical semantics. New York: Russel & Russel, 1968. p.179. 
62 Na transliteração para o alfabeto romano, Periekhon. Etimologicamente, a palavra é formada pela justaposição 

de  περι (peri) significa “em torno”, “ao redor” com  έχον (ekhon), cujo sentido é “agarrar” – normalmente 

associado a aer, “ar”. Seu significado, portanto, seria algo próximo a “o que está ao redor”, “o ar ao redor”, 

“aquilo que me envolve”. Agradeço, aqui, à colaboração do doutorando em estudos clássicos pela Stanford 

University, Boris Shositaishvili, neste estudo etimológico apresentado. 
63 “aquilo que está ao nosso redor, que nos envolve”. SPITZER, Leo. “Milieu and ambience”. op. cit. p.180. 
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innumerable forces of attraction, in a universe run according to rigid laws and ruled over by a 

God who bears no relation to man”64.  

Esse breve exame histórico da semântica da palavra ambiência cumpre assinalar a 

permanência, em suas diferentes acepções, da noção de que somos tocados substancialmente 

por algo que nos envolve. O Dicionário Houaiss, por exemplo, registra que esse vocábulo 

tanto indica “o meio físico, material, em que vivem um animal ou vegetal; meio ambiente”65, 

quanto o “conjunto de sons indiretos que produzem reverberação e afetam a qualidade 

sonora”66. É justamente por conta dessa segunda acepção que optaremos, ao longo deste 

trabalho – e como anunciado em seu título – pelo uso do termo ambiências, em vez de 

“clima” e “atmosfera” – ainda que estes, eventualmente, compareçam – para designar um 

fenômeno próximo àquilo que é circunscrito pela palavra alemã Stimmung. Evidentemente, 

como assinala Hans Ulrich Gumbrecht, na língua inglesa, essa palavra é “most often (and 

accurately) translated as ‘mood’; on a metaphorical register, the term can be rendered as 

‘climate’ or ‘atmosphere’”67; o que é também extensivo à língua portuguesa68: não obstante 

essa plasticidade do termo alemão, optaremos por aproximá-lo a ambiência pelo fato de este 

vocábulo apresentar uma noção inexistente nos demais: a de que estamos em contato físico 

com um espaço tecnicamente manipulado, exatamente como a experiência própria aos estudos 

de gravação de áudio.  

                                                           
64 “O homem está só em um gélido cosmos infinito atravessado por inumeráveis forças de atração, em um 

universo que funciona de acordo com leis rígidas e regulado por um deus que não mantém relações com o 

homem”. SPITZER, Leo. “Milieu and ambience”. In_Essays in historical semantics. New York: Russel & 

Russel, 1968. p.206. 
65 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2001. p.183. 
66 Ibid., p.183. 
67 “mais frequentemente (e precisamente) traduzida como ‘humor’; em um registro metafórico, o termo pode ser 

produtivo como ‘clima’ ou ‘atmosfera’”. GUMBRECHT, Hans Ulrich. After 1945: Latency as origin of the 

present. California: Stanford University Press, 2013. p.24.  
68 Ainda que seja importante assinalar que a tradução brasileira do livro Stimmungen lesen, de Hans Ulrich 

Gumbrecht, é Atmosfera, ambiência, Stimmung, ao passo que, na edição inglesa é Atmosphere, mood, Stimmung, 

o que revela uma pequena variação semântica em virtude da troca da palavra “mood”, normalmente traduzida 

por “clima”, para “ambiência”. 
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Os efeitos “atmosféricos” e “climáticos” produzidos pela audição de “Penny Lane” 

parecem ser decorrentes de procedimentos que transcendem os planos das linguagens verbal e 

musical; a equalização dos níveis de grave, médio e agudo, a distribuição dos instrumentos e 

das vozes por dois canais de emissão, e a própria mixagem deles envolvem escolhas técnicas 

que, tais como o matiz de vermelho em um quadro, as objetivas empregadas em um filme e a 

fonte de um texto, influem sobre nossa percepção e no modo como construímos sentidos 

acerca das obras de arte. O especialista em psicologia da comunicação eletrônica, Daniel 

Levitin, por exemplo, ao descrever suas primeiras experiências auditivas com fones de 

ouvido, no final da década de 60, relata que, para ele, a partir daquele momento, “ouvir discos 

já não era uma questão de estar ligado apenas nas canções, mas também no som”69; opinião 

que, ainda segundo Levitin, era compartilhada com o músico Paul Simon, que lhe 

confidenciara, certa vez, o seguinte fato: “Quando ouço meus discos, minha atenção se volta 

para o som, não para os acordes ou as letras – minha primeira impressão é a do som global da 

gravação”70. 

Ainda que possamos fixar nossa atenção na performance de um determinado 

instrumentista, no modo de cantar do vocalista ou na letra de uma canção, não é possível, em 

termos perceptivos, isolar tais fenômenos daquilo que Simon chamou de “som global da 

gravação”; ou, dentro da perspectiva desta tese, da sua ambiência. É dentro dessa perspectiva 

que se dá, para nós, hoje, a importância de “Penny Lane”: os sistemas de gravação e audição 

da canção representam um dos marcos fundamentais da história da música popular, tendo em 

vista que inauguram um novo tipo de experiência do sujeito com a dimensão acústica. É 

importante salientar, como nos lembra Jonathan Crary, que “os modos pelos quais ouvimos, 

                                                           
69 LEVITIN, Daniel. A música no seu cérebro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. p.8.  
70 Ibid., p.8. 
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olhamos ou nos concentramos atentamente em algo têm um profundo caráter histórico”71. 

Nesse sentido, examinemos, em primeiro lugar, o que significava ouvir a canção em 1967. 

O desenvolvimento das tecnologias de gravação e reprodução do som provocou 

profundas transformações na experiência auditiva doméstica da segunda metade da década de 

60. A gravação em vários canais permitiu a construção de texturas musicais até então nunca 

ouvidas e, talvez, só passíveis de o serem através desses aparatos, como aponta Alex Ross: 

“Na década de 1960, os Beatles e os Beach Boys, na esteira das composições eletrônicas de 

Cage e Stockhausen, montaram complexas paisagens sonoras em estúdio que jamais poderiam 

ser repetidas no palco”72. Como reproduzir ao vivo, por exemplo, as palmas e gritos efusivos 

que aparecem no início de “Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band”? De acordo com o 

produtor do disco, George Martin, elas não foram gravadas no mesmo estúdio em que os 

Beatles gravaram a canção: “[...] starts off with aplause, or rather atmosphere, from a 

recording I made in Cambridge with the Beyond The Fringe crowd, Dudley Moore and 

company”73. Esse processo nos permite apontar para aquilo que nos parece ser a 

especificidade de nosso conceito de ambiência: a construção técnica de um espaço artificial à 

audição, o que envolve recursos como performance dos músicos, mixagem, equalização e 

preparação acústica do lugar de gravação. Ao refletir sobre as possibilidades que os fones de 

ouvido abrem para a audição, por exemplo, Daniel Levitin revela que 

 

Os artistas da nova geração que eu ouvia estavam todos explorando pela 

primeira vez as possibilidades de mixagem em estéreo. Como os alto falantes 

do meu sistema ‘três em um’ de 100 dólares não eram muito bons, eu nunca 

tinha ouvido música com a profundidade dos fones de ouvido: a localização 

                                                           
71 CRARY, Jonathan. Suspensões da percepção: atenção, espetáculo e cultura moderna. São Paulo: Cosac 

Naify, 2013. p.25. 
72 ROSS, Alex. “Máquinas infernais: Como as gravações mudaram a música”. In: Escuta só: do clássico ao pop. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p.80. 
73 “começa com aplausos, bem atmosférico, de uma gravação que fiz em Cambridge com o grupo Beyond The 

Fringe, Dudley Moore e companhia”. BADMAN, Keith. The Beatles off the record. London: Book Sales 

Limited, 2000. p.281. 
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dos instrumentos à esquerda e à direita, mas também no espaço frontal e 

traseiro (reverberante)74. 

 

A declaração de Levitin nos permite refletir que, se por um lado, os dispositivos 

técnicos permitiram a construção de uma arquitetura sonora em estúdio, por outro, exigiram o 

desenvolvimento de novos aparatos de reprodução sonora e de consumo musical privado e 

doméstico, como os fones de ouvido e o sistema estéreo. Portanto, falar sobre a possibilidade 

de leitura de ambiências sonoras significa considerar não só os modos como a relação letra e 

música produzem sentido em uma canção, mas também de que forma os espaços de gravação 

e de audição, em virtude de sua natureza técnica, influem substancialmente no processo de 

percepção auditiva e em seus desdobramentos no âmbito da experiência cultural. 

Os ouvintes que, em fevereiro de 1967, escutaram “Penny Lane” tiveram o privilégio 

de vivenciar um período cujo desenvolvimento tecnológico oferecia a possibilidade de 

formação de uma nova sensibilidade auditiva; o sistema hi-fi permitia posicionar as caixas de 

som na sala de casa – ou através dos fones de ouvido – de modo a se perceber um som que 

parecia se situar ao nosso redor, ao passo que a técnica do wall of sound dava aos ouvintes 

uma sensação de se estar diante de um som mais cheio, encorpado. Na medida em que se 

encontram envolvidos com o processo de gravação e audição de “Penny Lane”, tomaremos, 

justamente, o Wall of Sound e o hi-fi como recortes para pensarmos como a criação de 

ambiências influi na experiência cultural para, em seguida, refletirmos sobre como esses 

aspectos influem sobre o modo como, hoje, atribuímos sentidos à canção. 

 

 

 

 

                                                           
74 LEVITIN, Daniel. A música no seu cérebro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. p.8. 
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1.3.1 Gravação e pós-produção: o Wall of Sound 

 

 Voltemos ao refrão de “Penny Lane”. Como vimos, no plano semântico, ele marca 

uma ruptura com o processo descritivo correspondente às cenas do cotidiano da referida rua 

para introduzir a dimensão afetiva do sujeito que a contempla: “Penny Lane is in my ears and 

my eyes”. Da observação passamos para a auto-reflexão. Esse processo de expansão dos 

afetos, de passionalização, nos termos de Luiz Tatit, é acompanhando, no plano musical, por 

um crescendo, formado pela adição de diversos instrumentos tocando em uníssono. Enquanto, 

nas estrofes, ouvimos sons de instrumentos usualmente empregados no gênero rock, como 

baixo, guitarra, bateria e piano; nos refrãos, emergem, subitamente, sonoridades que não 

necessariamente frequentavam, até então, essa seara, como flautas, trompetes, piccolos75 e 

oboés. Todos, juntos, formam uma complexidade harmônica, dão densidade à experiência 

auditiva, ao preencherem diferentes regiões do espectro sonoro em termos de frequências, 

alturas e timbres. Ao comentar como essa parte foi gravada, George Martin revela detalhes 

fascinantes a respeito de como esses instrumentos foram incorporados à canção: 

 

They were always asking me about instruments of the orquestra. I introduced 

them to a bassoon, bass clarinet, or whatever, but I had never introduced them 

to a Bach trumpet. But Paul, one evening, watched on television, a Bach 

Brandenburg Concerto and he came to me the following day, and said, ‘Great 

sound I heard last night, a tremendously high trumpet’. ‘Yes,’ I said, ‘it’s a 

Bach trumpet.’ ‘Can we use it,’ he asked. ‘Yes, of course we can,’ I replied. It 

never ocurred to me, but it ocurred to him. So, we got the guy from the LSO 

(London Symphony Orquestra – David Mason) to play piccolo trumpet and 

that was that.”76  
                                                           
75 Usamos, aqui, o termo original, do italiano, por ser mais conhecido. Há, contudo, uma tradução possível para o 

português, flautim, que, de acordo com o Dicionário Houaiss, é um “instrumento sopranino da família das flautas 

transversas”. HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio 

de Janeiro: Objetiva, 2001. p.1355. 
76 “Eles estavam sempre me perguntando sobre instrumentos de orquestra. Eu lhes apresentei um baixo, uma 

clarineta e tudo mais, mas eu nunca lhes tinha apresentado um trompete piccolo. Mas Paul, uma noite, assistiu na 

televisão a um concerto da Bach Brandenberg e chegou para mim no dia seguinte e disse, ‘Eu ouvi um som 

incrível noite passada, um trompete tremendamente agudo’. ‘Sim’, eu disse, ‘aquilo é um trompete piccolo’. 

‘Nós podemos usá-lo’, ele me perguntou. ‘Sim, claro que nós podemos’, eu respondi. Eu nunca havia pensado 

nisso, mas ele imaginou isso. Então, nós trouxemos um rapaz da LSO (London Symphony Orquestra – David 

Mason) para tocar trompete piccolo e foi assim”. BADMAN, Keith. The Beatles off the record. London: Book 

Sales Limited, 2000. p.281. 
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 Essa técnica empregada por Martin, a partir da qual os instrumentos orquestrais que 

apareciam eram incorporados ao refrão, preenchendo as várias regiões do espectro sonoro e 

sugerindo uma sensação de densidade sonora para o ouvinte, tinha sido desenvolvida há 

poucos anos e recebera o sugestivo nome de wall of sound. Três anos antes de “Penny Lane”, 

o compacto “Be my baby’, de um trio norte-americano conhecido como The Ronettes e sob a 

produção de Phil Spector, havia assombrado o mundo, ao sobrepor às vozes uma massa 

sonora tão densa que não era possível ouvir a mudança de acordes, como comenta o 

engenheiro de som Larry Levine, “[...] there weren’t any instruments to say ‘I’m changing’, 

so it would be in the mind of the listener that these moving parts were moving”77. 

 A técnica do wall of sound foi desenvolvida a partir de um meticuloso trabalho voltado 

à produção de determinadas ambiências em estúdio. O produtor musical que a desenvolvera, 

Phil Spector, não escondia sua ambição, ao revelar aos músicos e técnicos com os quais 

trabalhava que “Listening to a symphony orquestra play ‘The ride of the Valkyries’ or the 

‘1812 Overture’ it was as if you could hear great armies on the march. Why couldn’t a rock 

and roll record sound as big, as powerful, as thrilling as that?”78. Esse desejo de Phil Spector 

dar ao rock a mesma pujança sonora de uma orquestra levou o baterista Hal Blaine a definir 

essa experiência através de um inspirado trocadilho: “I used to call it the Phil-harmonic79”. 

 O wall of sound, de fato, nasceu a partir da formação de uma, digamos, “filarmônica” 

de Phil Spector, que o produtor chamava por um nome que já sugeria os seus planos 

ambiciosos: the wrecking crew (a equipe de demolição). Desde o fim de 1962, o produtor 

começou a reunir, em torno de si, uma equipe de cerca de 25 músicos: três guitarristas, três 

baixistas, dois saxofonistas, um baterista, um percursionista, além de pianistas e músicos de 

                                                           
77 “Não havia quaisquer instrumentos dizendo ‘Eu estou mudando’, então, seria na mente do ouvinte que estas 

partes em movimento estavam, de fato, se movendo” BROWN, Mick. Tearing down the wall of sound: the rise 

and fall of Phil Spector. New York: Vintage Books, 2008. p.113. 
78 “Ouvindo uma orquestra tocar ‘A cavalgada das Valquírias’ ou ‘1812 Overture’ era como se pudesse ouvir a 

marcha de grandes exércitos. Por que um disco de rock não poderia soar tão grande, tão poderoso, tão 

arrebatador com isso?”. Ibid., p.111. 
79 “Eu costumava chamar isso de Phil-harmonic”. Ibid., p.113.  
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orquestra. Deles eram exigidas longas repetições que visavam a permitir que o produtor 

encontrasse os melhores locais para fixar os microfones. Além da quantidade de músicos 

presentes na gravação, o outro segredo do wall of sound consistia em posicionar 

adequadamente os microfones, de modo a não só captar os sons dos instrumentos, mas 

também os efeitos gerados pela sua reverberação pelo ambiente, o que explica o seu 

posicionamento, às vezes, aparentemente aleatório, longe dos instrumentos e dos 

amplificadores, como a ilustração abaixo revela: 

 

 

Figura 1: Foto de uma sessão de gravação, em 1965 nos estúdios Gold Star, em Los Angeles80. 

 

A realização do wall of sound exigia, efetivamente, a construção de ambiências; seja 

através da preparação do lugar de gravação, que levava, segundo Mick Brown, “three hours 

                                                           
80 Fonte: https://thebaronblog.wordpress.com/2012/05/31/phil-spector-the-troubled-genius-of-pop-production-

part-1/. Acesso em: 30  jan. 2014. 

https://thebaronblog.wordpress.com/2012/05/31/phil-spector-the-troubled-genius-of-pop-production-part-1/
https://thebaronblog.wordpress.com/2012/05/31/phil-spector-the-troubled-genius-of-pop-production-part-1/
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moving the mikes around the studio and setting the sound levels”81; seja na elaboração de um 

“ambiente sonoro” a partir do método de gravação, que reunia “three, four or sometimes 

more, playing the same eighth chords over and over again to create an insistent wash of 

sound”82. Ainda que o método de distribuição dos microfones pelo estúdio já fosse utilizado 

desde 1958 pela gravadora Decca, o resultado conseguido por Spector era audivelmente 

superior, pois envolvia uma concepção musical em que a performance individual ficava em 

segundo plano em relação à massa sonora que se desejava criar. De certa forma, como alguns 

avaliam, “It was like calling Picasso to paint a door! But Spector didn’t want displays of 

virtuosity, nor was he interested in the individual sound of the instrument, only its integral 

value to the sound as a whole”83. 

A descrição que George Martin faz do processo de gravação de “Penny Lane” 

evidencia o emprego de um método análogo ao de Spector no registro da canção: 

 

The recording of Penny Lane was almost as complex as for Strawberry Fields 

Forever. To begin with, McCartney laid down six takes of the piano backing 

track, and onto track two of the final attempt he added a second piano to the 

latter half of each verse. Track three was filled with a third piano part as well 

as tambourine, both of which were recorded via microphone signals fed 

through a Vox guitar amplifier84. 

 

                                                           
81 “três horas movimentando os microfones pelo estúdio e estabelecendo os níveis sonoros”. BROWN, Mick. 

Tearing down the wall of sound: the rise and fall of Phil Spector. New York: Vintage Books, 2008. p.104.  
82 “três, quarto ou, às vezes, mais, tocando os acordes na mesma oitava repetidas vezes para criar uma insistente 

torrente de som”. Ibid., p.112. 
83 “Era como chamar Picasso para pintar uma porta! Mas Spector não queria exibição de virtuosidade, nem 

estava interessado no som individual de um instrumento, somente sua contribuição para o som como um todo”. 

Ibid., p.112. 
84 “A gravação de Penny Lane foi quase tão complexa quanto foi a de Strawberry Fields Forever. No começo, 

McCartney fez seis takes de piano de fundo, e sobre a segunda pista, numa tentativa final, ele adicionou uma 

segunda parte de piano nas últimas metades de cada verso. A terceira pista foi preenchida com um terceiro piano, 

assim como um tamborim, ambos os quais foram gravados via sinais de microfone alimentados através de um 

amplificador de guitarra da marca Vox”. BADMAN, Keith. The Beatles off the record. London: Book Sales 

Limited, 2000. 
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 Além dos diversos pianos registrados por McCartney, a gravação de “Penny Lane” 

contou, também, com a participação de um grande número de músicos convidados, como a 

tabela abaixo nos mostra: 

 

 

Músico 

 

Instrumentos 

Paul McCartney Voz, backing vocals, três pianos e baixo 

John Lennon Backing vocals, dois pianos, congas e palmas 

George Harrison Backing vocals, sino e palmas 

Ringo Star Bateria e tamborim 

George Martin Piano 

David Mason Trompete Piccolo 

Ray Swinfield, P. Goody e Manny Winters Flautas e piccolos 

Leon Calvert, Freddy Clayton, Bert Courtley 

e Duncan Campbell 

Trompetes e flugelhorn 

Dick Morgan e Mike Winfield Oboés e corne ingles 

Frank Clarke Contrabaixo 

  
Tabela 1: Lista de músicos e respectivos instrumentos usados na gravação de “Penny Lane”85. 

 

 O depoimento de George Martin acerca dos diversos takes de piano gravados somado 

à relação de instrumentos tocados na canção – como nos mostra a tabela acima – pode causar 

surpresa nos ouvintes menos atentos, que, seguramente, não conseguem distinguir os diversos 

pianos e instrumentos de sopro presentes em “Penny Lane”. É exatamente esse o princípio do 

wall of sound; não se ouve a performance isolada de um instrumento, mas o resultado da sua 

colaboração para a formação de uma densa massa sonora. 

                                                           
85 Fonte: MACDONALD, Ian. Revolution in the head: The Beatle’s records and the sixties. London: Pimlico, 

2005. pp.221-223. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Duncan_Campbell_(musician)
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 A construção do wall of sound e o uso de gravadores multitrack em “Penny Lane” não 

nos permitem só reiterar a proposta da ambiência enquanto a construção técnica de um espaço 

à percepção auditiva, mas também nos abre a perspectiva para questões mais amplas acerca da 

experiência cultural da audição. Por exemplo, por que é que um tipo de experiência sensorial 

como a promovida pelo wall of sound foi perseguida como fundamento estético? Ela estaria, 

de alguma forma, relacionada à sensibilidade moderna? 

 Ao contrário do que o senso comum parece indicar86, a audição é um processo tão ou 

mais ativo que a própria visão, na medida em que, como afirma Jean-Luc Nancy, “The ears 

don’t have eyelids”87, o que traz como consequência, ainda segundo o filósofo francês, o fato 

de que “[...] the sound that penetrates through the ear propagates throughout the entire body 

something of its effects, which could not be said to occur in the same way with the visual 

signal”88. Uma pequena visada nos ritos de nossa vida cotidiana nos permite evidenciar o 

quanto estamos diuturnamente em contato físico com sons. Os aparelhos que criamos para nos 

despertar o fazem se utilizando de sons, não de imagens. Assim como para dormir; 

poderíamos pensar nos móbiles que emitem sons para os bebês dormirem, ou nos aparelhos 

de ruído branco, que propagam um som contínuo para ajudar aqueles que têm problemas de 

insônia. Será que é esse ruído de reverberação contínua que molda a nossa sensibilidade 

auditiva moderna e aparece esteticamente construído no wall of sound? Murray Schafer, 

músico e professor, coloca-se, nesse sentido, profundamente engajado na recuperação daquilo 

que ele denomina como “The tuning of the world” (Afinação do mundo), uma espécie de 

ecologia sonora contra a soundscape extremamente ruidosa que os espaços urbanos têm 

                                                           
86 Atualmente, o fato de o naturalista britânico Charles Darwin ter tentado entender o processo evolutivo 

analisando as mudanças operadas na fisiologia dos olhos de diferentes espécies e ter se silenciado com relação 

aos ouvidos é tido como um exemplo sintomático de uma cultura muita centrada na visão como postulam 

Johnathan Ashmore e Leigh Eric Schmidt. ASHMORE, Johnathan. “Hearing”. In_KRUTH, Patricia STOBART, 

Henry (Orgs.) Sound. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. SCHMIDT, Leigh Eric. “Hearing loss”. 

In_BULL, Micheal (Org.) The auditory culture reader. Oxford/New York: Berg, 2003. 
87 “Os ouvidos não têm pálpebras”. NANCY, Jean-Luc. Listening. New York: Fordham University Press, 2007. 

p.14.  
88 “o som que penetra através do ouvido propaga seus efeitos através de todo o corpo, o que não poderia ser dito 

a respeito dos sinais visuais”. Ibid., p.14. 
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criado. Mas até que ponto essa poluição sonora já faz parte da nossa sensibilidade urbana é 

uma questão a ser ainda respondida em uma outra tese. O que nos interessa, aqui, é ratificar o 

fato de que as técnicas de gravação e pós-produção possibilitaram, portanto, a criação de 

novas texturas musicais, rompendo as fronteiras entre gêneros e timbres e estimulando o 

desenvolvimento de novas sensibilidades auditivas a partir da construção de determinadas 

ambiências. 

 

1.3.2 Sistemas de audição: o Hi-Fi 

 

No verão de 1969, quando tinha 11 anos, comprei 

um sistema estéreo na loja de som perto de casa. 

Desembolsei os 100 dólares que tinha recebido 

aparando grama dos jardins vizinhos naquela 

primavera, a 75 cents a hora. Passava longas 

tardes no meu quarto ouvindo discos: Cream, 

Rolling Stones, Chicago, Simon and Garfunkel, 

Bizet, Tchaikovsky, George Shearing e o 

saxofonista Boots Randolph. 

                     Daniel Levitin 

 

A experiência auditiva, na década de 60, tinha como objeto de desejo o sistema high 

fidelity. Sua aquisição representava status, conforto e, sobretudo, a possibilidade de uma 

experiência sensorial consideravelmente superior àquela oferecida pelos demais aparelhos de 

reprodução de áudio. O fã que, em fevereiro de 1967, pudesse ouvir o recém-lançado single89 

dos Beatles, em um sistema hi-fi, ouviria um disco de 7” (sete polegadas), com 45 R.P.M. 

(Rotações por minuto), através do qual as vozes do coro e o som dos instrumentos eram 

emitidos em diferentes volumes por duas caixas; parecia que o som havia conquistado a 

“tridimensionalidade”. Era possível, também, ouvir o ruído da agulha tocando a superfície do 

                                                           
89 Disco que veicula uma única faixa como forma de divulgação de uma das canções do álbum de um artista. 
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vinil e, eventualmente, com o tempo e dependendo do grau de conservação do disco, um ou 

outro estalo, marcas da presença material da mídia responsável pela audição.  

O high-fidelity, também conhecido pela forma abreviada hi-fi, era um sistema de 

reprodução e amplificação elétrica do som que se distribuía por dois canais; isto é, 

disponibilizava duas pistas de gravação de uma mesma canção que podia ser ouvida em duas 

caixas com auto-falantes que ficavam separadas a uma certa distância. Inventado a partir do 

desenvolvimento de uma tecnologia militar, sob o ponto de vista acústico, esse sistema criou 

uma nova forma de percepção sonora e cultura auditiva, tendo em vista que buscou, 

tecnicamente, simular, na sala de estar e com “alta fidelidade”, como o nome sugere, uma 

experiência perceptiva próxima àquela que temos quando assistimos a um concerto ao vivo. 

Como afirma Thom Holmes, esse sistema “involves the ability of a pair of speakers to 

simulate a real performer in the middle of the array”90. 

A promessa vendida pelo termo high-fidelity (alta fidelidade) orientou os principais 

anúncios publicitários a respeito desse sistema. Na revista High-Fidelity91, era possível 

encontrar, mensalmente, dezenas desses anúncios, através dos quais se buscava seduzir o 

ouvinte com promessas do tipo: “Now, you can enjoy the same sense of musical realism, of 

“presence”, as if you are actually there. You not only hear the music, but you feel it with a 

sense of true personal participation”92. Sintomaticamente, ao refletir sobre o seu conceito de 

presença93, Hans Ulrich Gumbrecht revela que seus amigos María Menocal e Friedrich Kittler 

não tinham poupado esforços para convencê-lo “de que a música de rock é o verdadeiro 

                                                           
90 “envolve a habilidade de um par de auto-falantes para similar uma performance real no meio do aparato”. 

HOLMES, Thom. The Routledge guide to music technology. New York: Taylor & Francis Group, 2006. p.232. 
91 Revista americana em equipamento de áudio que circulou entre abril de 1951 a julho de 1989. 
92 “Agora, você pode desfrutar do mesmo realismo musical, da ‘presença’, como se você estivesse realmente lá. 

Você não apenas ouve a música, mas você a sente com uma sensação de participação pessoal real”. Hi-Fi 

Magazine. Março de 1954. p.30. 
93 Hans Ulrich Gumbrecht apresenta duas tipologias para pensar nossa tradição cultural que, resumidamente, 

podem ser apresentadas como “cultura de sentido”, que estaria ligada a uma tradição hermenêutica; e a “cultura 

de presença”, que refletiria a experiência dos nossos corpos com a dimensão material das coisas do mundo. 

GUMBRECHT, Hans Ulrich. Produção de presença: o que o sentido não consegue transmitir. Rio de Janeiro: 

Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2010. 
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paradigma para os fenômenos de presença”94. Mais do que reproduzir a sensação de se estar 

presente no concerto, segundo Alex Ross, alguns anúncios prometiam uma experiência ainda 

superior: 

 

Um anúncio de alta-fidelidade da década de 1950 oferecia aos 

usuários ‘o melhor assento da casa’ – uma experiência que não era 

simplesmente igual à da sala de concertos, mas superior a esta, pois 

isenta da inconveniência da ‘distração da plateia’95. 

 

 

Por outro lado, as técnicas de gravação disponíveis na época já possibilitavam que se 

introduzisse o próprio som da plateia de modo controlado, em termos de volume, para que se 

mantivesse o “calor” de uma apresentação ao vivo, sem prejuízo para a audição da 

performance musical. É essa a filosofia por trás da canção “Sergeant Pepper’s Lonely Hearts 

Club Band” que, ainda que tenha sido gravada em estúdio, é mixada junto com efeitos 

incidentais que simulam os gritos e palmas da plateia. Enquanto o público vibra com o início 

do show, os Beatles anunciam, através da letra, “We hope you will enjoy the show”96. A 

banda, de modo sagaz, brinca com essa possibilidade que a técnica oferece de simular a 

realidade de um concerto dentro do estúdio e, por conseguinte, na experiência auditiva 

privada. 

Desde que Thomas Edison inventara, em 1877, o cilindro fonográfico, que se 

perseguiu, obsessivamente, um aperfeiçoamento das técnicas de gravação e reprodução de 

áudio que permitissem desfrutar de um prazer auditivo no mesmo nível que se tinha na 

realidade. A gravação que o tenor Enrico Caruso realizou, em 1902, petrificou o público e o 

transformou no primeiro grande astro dos discos de cera, já que, segundo Alex Ross, “O tom 

agudo e metálico de Caruso, aquele latido de ouro, fazia o próprio homem parecer 

                                                           
94 GUMBRECHT, Hans Ulrich. Modernização dos sentidos. São Paulo: Editora 34, 1998. p.32. 
95 ROSS, Alex. “Máquinas infernais: Como as gravações mudaram a música”. In: Escuta só: do clássico ao pop. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p.79. 
96 “Nós esperamos que vocês curtam o show”. 
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visceralmente presente”97. A invenção do hi-fi significa, portanto, mais um capítulo dessa 

busca incessante por uma experiência auditiva que, possibilitada pela técnica, reproduza a 

experiência real da audição. 

O que permitia essa “alta fidelidade ao real” oferecida pelo sistema hi-fi não é só o 

desenvolvimento dos dispositivos técnicos, mas também de uma compreensão mais profunda 

acerca da fisiologia do sistema auditivo, através da qual se constata que, ainda que ouçam o 

mesmo som, nossos ouvidos o fazem em intensidades distintas, uma vez que eles se 

encontram em pontos diferentes da área de emissão sonora. Uma vez compreendido esse 

fenômeno, pesquisadores da área de acústica desenvolveram um sistema de distribuição do 

som em duas caixas amplificadas que ficavam equidistantes em relação ao ouvinte. Desse 

modo, se tinha a impressão de que o som adquiria profundidade, solidez. Não é por acaso que 

o termo escolhido para caracterizar esse fenômeno foi a palavra grega στέρεο (stereo), cujo 

significado, em português, é “sólido”. Segundo Thom Holmes,  

 

The stereo effect creates far greater realism than monaural recording, 

producing an illusion of depth that may be compared to the effect of 

stereoscopic photography. Stereo works because the brain compares the 

intensities of incoming sounds and contrasts the imput received by each ear.98 

 

Pensar na emissão sonora como algo que apresenta solidez significa ratificar a tese de 

que ambiência sonora é um fenômeno de ordem material, que nos envolve substancialmente, 

que é perceptível no nível das sensações; uma vez que o som estéreo nos dá “the impression 

of a fully developed, three dimensional soundstage just two loudspeaker systems”99. Esse som 

                                                           
97  ROSS, Alex. “Máquinas infernais: Como as gravações mudaram a música”. In: Escuta só: do clássico ao pop. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p.78. 
98 “O efeito estéreo cria um realismo musical bem distante da gravação monoaural, produzindo uma ilusão de 

profundidade que pode ser comparada ao efeito da fotografia estereoscópica. O efeito estéreo funciona porque o 

cérebro compara as intensidades de chegada dos sons e contrasta o sinal recebido em cada ouvido”. HOLMES, 

Thom. The Routledge guide to music technology. New York: Taylor & Francis Group, 2006. p.288. 
99 “A impressão de uma bem desenvolvida soundstage tri-dimensional com um sistema de apenas duas caixas de 

som”. Ibid., p.288. 
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que passa a se projetar diante de nós, que é passível de ser sentido ao nosso redor, recebe o 

sugestivo nome de phantom image. Contudo, para que essa aparição “espectral” pudesse ser 

verdadeiramente sentida, era absolutamente necessário que o ouvinte mantivesse uma 

determinada posição em relação ao aparato. Como Thom Holmes afirma,  

 

Although the phantom images between the speakers cannot exactly simulate 

direct sources, the overall effect can be very realistic, at least if the listener 

occupies a location out in front of and equidistant speakers100. 

 

 

 Nesse sentido, Holmes ratifica que a criação de tal efeito “requires that the listener be 

located out in front of the speakers, and equidistant from both, and a good recording should be 

able to create additional phantom images all the way across the soundstage”101. 

As exigências impostas para a audição do sistema hi-fi, assim como sua retribuição em 

termos de recursos e melhoria do prazer auditivo mudam profundamente a experiência 

cultural da audição doméstica. Neste sentido, é possível apontar três desdobramentos dessa 

nova relação que passamos a manter com as tecnologias no âmbito da experiência cultural: 

em primeiro lugar, a presença física do aparelho de som exigiu um redimensionamento da 

arquitetura do lar e da disposição dos móveis; em segundo, ampliou o nosso imaginário sobre 

as tecnologias, produzindo uma espécie de fetichização dos recursos técnicos; por fim, sob o 

ponto de vista fenomenológico, estimulou o desenvolvimento de diversas reações cognitivas e 

motoras ao longo da atividade da audição. 

Investiguemos a primeira questão: de que modo o sistema hi-fi influiu sobre a própria 

arquitetura da sala de estar? A promessa de maior prazer auditivo vendida pelo hi-fi exigia 

uma contrapartida por parte do ouvinte: o posicionamento adequado do aparelho para a sua 

                                                           
100 “Apesar de as imagens-fantasma entre os auto-falantes não poderem simular exatamente as fontes diretas, o 

efeito geral poderia ser bem realista, pelo menos se o ouvinte ocupasse um lugar em frente e equidistante dos 

auto-falantes”. Ibid., p.288. 
101 “Na década de 50, houve um apetite popular para alcançar o máximo de fidelidade, expressa através do 

interesse nos componentes individuais e na compra de kits de áudio a serem montados em casa”. HOLMES, 

Thom. The Routledge guide to music technology. New York: Taylor & Francis Group, 2006. p.232. 
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audição. Neste sentido, como destaca Thom Holmes, “In the 1950’s, there was a popular 

appetite for achieving maximum fidelity, expressed through the interest in separate 

components and in the purchase of audio kits to be constructed at home”102. Dentro dessa 

perspectiva, é interessante notar como a revista High Fidelity reservava muito mais espaço 

para textos técnicos sobre como montar uma aparelhagem de som e anúncios com exemplos 

de como organizar a mobília da sala para acolher tal aparelho do que artigos sobre artistas, o 

que é regra hoje nas revistas de música. Os anúncios, particularmente, revelavam muito sobre 

os hábitos culturais da época, como se vê a seguir: 

 

Figuras 2 e 3: Reproduções de páginas da Hi-Fi Magazine com anúncios publicitários 103. 

 

                                                           
102 “Nos anos 1950, houve um apetite popular por alcançar o máximo de fidelidade, expressado através do 

interesse em separar componentes e na aquisição de kits de áudio para serem construídos em casa”. HOLMES, 

Thom. The Routledge guide to music technology. New York: Taylor & Francis Group, 2006. p.288. 
103 Fonte: Hi-Fi Magazine. Fevereiro de 1958. pp.50-51. 
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Na primeira imagem, é possível perceber que os móveis da casa eram projetados para 

acolher, agora, as três partes que compõem o sistema hi-fi; já na segunda, pode-se ver um 

casal posicionado na sala de estar exatamente na posição equidistante que era recomendada 

pelos fabricantes do aparelho. É interessante notar, também, a expressão de felicidade, de 

prazer que esse sistema de som provocava. Desse modo, é interessante notar como que o hi-fi 

muda, em termos qualitativos, a experiência da audição doméstica. O gramofone, sistema que 

o antecedeu, operava a partir da captação que uma agulha fazia dos sons inscritos em um 

disco. Essa agulha enviava um sinal para um auto-falante que o amplificava. E o disco girava 

a partir dos movimentos que produzíamos em uma manivela. O gramofone era, portanto, um 

sistema totalmente mecânico. Já o hi-fi funcionava a partir de um sistema de eletrificação, que 

permitia maior manipulação do volume e dos parâmetros de equalização.  

Um segundo desdobramento da introdução dos sistemas de som na experiência 

auditiva doméstica consiste na mudança no modo como nos relacionamos com as tecnologias. 

De acordo com Emily Thompson, “electroacoustic instruments like microphones and 

loudspeakers moved out of the laboratory and into the world, this new way of thinking 

migrated with them, and the result was that sounds were reconceived as signals”104. Nosso 

novo modo de nos relacionarmos com os fenômenos sonoros foi marcado, sobretudo, pela 

introdução, no léxico corrente, de palavras que, até então, circulavam exclusivamente nos 

laboratórios de acústica, como “equalização”, “amplificação”, “grave”, “médio” e “agudo”, 

por exemplo. O som não era mais, necessariamente, o produto da vibração de determinados 

materiais – noção exclusivamente acústica –, mas passa a ser reconhecido como o resultado 

da emissão de sinais elétricos e que é passível de ser controlado, domesticado e apurado – 

                                                           
104 “instrumentos eletroacústicos como microfones e caixas amplificadas se deslocaram dos laboratórios para o 

mundo, e este novo modo de pensá-los migrou com eles e o resultado foi que os sons passaram a ser concebidos 

como sinais”. THOMPSON, Emily. Sound, modernity and history: architectural acoustics and the culture of 

listening in America 1900-1930. Cambridge: MIT Press. p.2. 
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noção desenvolvida pela eletroacústica. Essa possibilidade de manipular a natureza do próprio 

som ocasionou, segundo Emily Thompson, uma 

 

fundamental compulsion to control the behavior of sound drove technological 

developments in architectural acoustics, and this imperative stimulated 

auditors to listen more critically, to determine whether that control had been 

accomplished105. 

 

A luta por se reduzir ao máximo os níveis de ruído nas gravações marca esse desejo 

pelo controle da qualidade do som. Contudo, não só termos que indicam fenômenos acústicos, 

mas palavras que se referem ao próprio aparato, como seu modelo de fabricação e suas 

especificidades técnicas passam a ser instrumento de culto e de fetichização. No mesmo 

período de composição de “Penny Lane” é notável como canções batizadas com os nomes 

desses aparelhos ou de parte de seu sistema se torna um procedimento bastante comum106. 

O desenvolvimento de sistemas de reprodução sonora como o gramofone e o hi-fi 

deram, também, início à formação, na sociedade, de grupos que compartilhavam desse culto 

às tecnologias. Desde 1923, quando circula pela primeira vez, a revista Gramophone se 

notabilizou como o principal veículo dessa cultura. Publicada, inicialmente, em edições 

trimestrais, a revista trazia atualizações acerca de lançamentos, histórias de compositores e 

comentários técnicos sobre diferentes modelos de gramofones. No editorial de sua primeira 

edição, por exemplo, há um convite para que os amantes dessa tecnologia sonora se 

organizem em um grupo nos moldes das sociedades poéticas neoclássicas: 

 

 

                                                           
105 “compulsão básica para controlar o comportamento do som que levou os desenvolvimentos tecnológicos a 

uma arquitetura acústica, e esse imperativo estimulou os ouvintes a ouvirem de modo mais crítico para 

determinar quando a equalização tinha sido concluída”. THOMPSON, Emily. Sound, modernity and history: 

architectural acoustics and the culture of listening in America 1900-1930. Cambridge: MIT Press. p.2.  
106 O exemplo mais emblemático, neste sentido, é a banda alemã Kraftwerk, que lançou, em 1975, o antológico 

disco Radio-Aktivität (Radioatividade), que trazia canções cujos títulos faziam referência a componentes e 

fenômenos eletroacústicos envolvidos nas transmissões radiofônicas. 
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Briefly, my ambition is to incorporate a number of enthusiasts for good music 

on the gramophone in a society which will aim at achieving for gramophone 

music what such societies as the Medici have done for the reproduction of 

paintings and for the printed book107. 

 

 

Para além das mudanças na arquitetura doméstica e no modo de se relacionar 

culturalmente com as tecnologias, o sistema hi-fi introduziu um tipo de experiência 

qualitativamente distinta e visceral entre a técnica e o ouvinte, na medida em que exigiu um 

esforço do mesmo em preparar o ambiente de casa, a disposição dos móveis, o 

posicionamento das caixas amplificadas com o objetivo de extrair o máximo de prazer com a 

audição. Portanto, para além da dimensão semântica da própria canção, o que está em jogo, 

aqui, é o fato de que o desenvolvimento tecnológico impõe uma nova cultura auditiva, 

marcada, fundamentalmente, por um culto das sensações. Neste sentido, o tipo de experiência 

sensorial oferecida por esses dispositivos técnicos nos permite refletir sobre como um 

determinado regime de atenção irrompe neste período, influindo sobre a dimensão cognitiva e 

motora; o que significa dizer que o processo de interação entre o sujeito e os dispositivos 

técnicos estimula a formação de um processo que denominamos como audição performativa. 

Sob o ponto de vista de seus efeitos no plano da imaginação, a audição doméstica introduz um 

determinado nível de concentração naquilo que é ouvido, a partir da qual o ouvinte é 

projetado para fora do seu espaço em direção à ambiência construída em estúdio. É muito 

comum, por exemplo, relacionar sons com muitos reverbs a situações de transcendência ou 

viagens espaciais. Esse nível acentuado de atenção voltada ao som é responsável pelas 

reações motoras do ouvinte diante do que é ouvido. 

                                                           
107 “Resumidamente, a minha ambição é incorporar um número de entusiastas da boa música no gramofone em 

uma sociedade que terá como objetivo fazer pela música do gramofone o que sociedades como os Medici 

fizeram pela reprodução da pintura e pelo livro impresso”. Editorial da revista The Gramophone. Setembro de 

1923. p.63. 
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Ao contrário do que se poderia supor, o processo se imaginar realizando a 

performance no lugar dos músicos, que gerou práticas culturais como o air guitar108, são mais 

antigas do que se imagina e têm origem no processo de individualização da escuta que tem 

início, justamente, com o desenvolvimento dos dispositivos auditivos domésticos. Em um 

artigo intitulado “The psychology of the Gramophone”, de 1924, A. Clutton-Brock já 

afirmava que: 

 

When I am alone with the gramophone it seems to be performing to me and I 

am inclined to judge it severily; but when there are two or three friends as 

eager as myself to enjoy, the performance seems to be my own; and 

sometimes I irritate or amuse the others by waving my hands at the moment of 

extreme beauty as if were conducting it, helping it out or even composing the 

music as it comes109. 

 

 Nesse sentido, a imagem a seguir, veiculada nas revistas Gramophone ao longo do 

anos 1920, é sintomática para se pensar esse determinado regime de atenção que é requerido 

no processo de audição, mas também para se pensar nessa experiência prazerosamente 

hipnótica, que suscita reações físicas do próprio ouvinte em relação ao que é ouvido, como a 

figura da página seguinte sugere: 

                                                           
108 Prática na qual o sujeito gesticula no ar como se estivesse tocando uma guitarra real. 
109 “Quando eu estou sozinho com o gramofone, parece que ele está executando a canção ao vivo para mim e eu 

estou inclinado para julgá-lo severamente; mas quando há dois ou três amigos tão atentos como eu para apreciá-

la, a performance parece ser realizada por mim mesmo; e, às vezes, eu irrito e divirto os outros movimentando 

minhas mãos no momento de extrema beleza como se eu estivesse conduzindo-a, ajudando-a ou mesmo 

compondo a música como ela aparece”. “The psychology of the Gramophone”. The Gramophone. February, 

1924. p.172. 
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Figura 4: Anúncio dos anos 20 mostra ouvinte concentrado na música emitida pelo seu “fonógrafo de disco de 

diamante”. 

  

As reações físicas quase que inconscientes diante do aparato, o culto aos componentes 

eletroacústicos, a mudança na arquitetura dos lares, somadas às promessas de alta fidelidade 

do sistema hi-fi e da nova experiência sonora proporcionada pelo wall of sound são 

fenômenos culturais que parecem estar inscritos nos sulcos de “Penny Lane”; são eles os 

responsáveis pelo seu sound design. Portanto, a canção se notabiliza como uma espécie de 

sismógrafo capaz de registrar todas as mudanças na cultura auditiva operadas pelo 

desenvolvimento tecnológico.  
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1.4 O passado audível 

 

A antropóloga grega C. Nadia Seremetakis nos conta uma curiosa história a respeito 

do desaparecimento de um fruto tipicamente grego, semelhante a uma pêra, conhecido como 

“seio de Afrodite” devido à sua textura, aparência, gosto e cheiro. Essa fruta foi, aos poucos, 

sendo substituída por pêras híbridas que passaram a ser importadas pela Grécia, de acordo 

com os padrões estabelecidos pela EEC (European Economic Community). Em visita à terra 

natal, Seremetakis notou que não encontrava mais o “seio de Afrodite” nos mercados e, assim, 

passou a questionar todos aqueles com quem travava contato se alguém o tinha visto em 

algum lugar. Amigos e parentes lhe diziam que sim, mas não conseguiam se lembrar onde 

havia sido exatamente. Aos poucos, começaram a perceber que ele havia desaparecido 

completamente – e, agora, sua existência se restringia ao plano das memórias, das lembranças 

da sua aparência, do seu cheiro, do seu gosto. Essa memória da pêra, segundo Seremetakis, 

corresponde àquilo que poderia ser chamado de nostalgia. Para os gregos, afirma a 

antropóloga, nostalghía implica “the desire or longing […] in exile and estrangement; it 

mixes bodily and emotional pain and ties painful experiences of spiritual and somatic exile to 

the notion of maturation and ripening” 110. 

As reflexões de Seremetakis nos chamam a atenção para um componente fundamental 

da nostalgia: a sua dimensão sensorial. Nesse sentido, seria possível afirmar que, para além da 

letra, essa atmosfera de nostalgia alegre que “Penny Lane” evoca estaria estritamente 

relacionada um tipo de experiência sensível que mantemos com determinadas configurações 

acústicas? Na canção “Saudosismo”, de Caetano Veloso, por exemplo, o sujeito poético se 

                                                           
110 “o desejo ou saudade [...] no exílio; ela mistura uma dor corporal e emocional e liga dolorosas experiências 

espirituais e somáticas em exílio com a noção de maturação e amadurecimento”. SEREMETAKIS, C.N. “The 

memory of the senses: part I: marks of the transitory”. In: SEREMETAKIS, C.N. (Org.). The senses still: 

perception and memory as material culture in modernity. Chicago: The University of Chicago Press, 1994. p.4. 
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dirige à sua interlocutora para expor suas reminiscências acerca do relacionamento que ambos 

tiveram no passado: 

 

Eu, você, nós dois  

Já temos um passado, meu amor 

Um violão guardado 

Aquela flor 

E outras mumunhas mais 

Eu, você, João  

Girando na vitrola sem parar 

E o mundo dissonante que nós dois 

Tentamos inventar tentamos inventar 

Tentamos inventar tentamos111 

 

O verso “Eu, você, João/ Girando na vitrola sem parar” expõe o dispositivo técnico 

como uma espécie de modalizador das condições em que a lembrança se dá; isto é, as 

recordações do sujeito poético não são só a imagem de um dispositivo técnico que se tornou 

obsoleto hoje, mas também são evocadas pelo tipo de sonoridade produzida por esse aparelho, 

que ressoava pelo ambiente. De certa forma, as lembranças se configuram, aqui, como 

sensações; sem as quais a cena amorosa perde parte significativa do seu sentido.  

 Para Paul McCartney, tal como o sabor da pêra, para Seremetakis, ou o som do disco 

de João Gilberto, para Caetano Veloso, a experiência de uma rua que não existe mais, 

enquanto uma determinada experiência vivida, é deflagradora de nostalgia, assim como o 

compositor nos conta: 

 

When I came to write it, John came over and helped me with the third verse, 

as often was the case. We were writing childhood memories: recently faded 

memories from eight or ten years before, so it was a recent nostalgia, pleasant 

memories for both of us. All the places were still there, and because we 

remembered it so clearly we could have gone on112. 

 
                                                           
111 Fonte: http://letras.mus.br/caetano-veloso/190082/. Acesso em: 25 de outubro de 2014. 
112 “Quando eu cheguei para escrevê-la, John me ajudou com o terceiro verso, como muitas vezes fazia. Nós 

estávamos escrevendo memórias de infância: memórias recentemente desbotadas de oito ou dez anos antes, de 

modo que era uma nostalgia recente, memórias agradáveis para nós. Todos os lugares estavam ainda lá, por isso 

lembrávamos deles tão claramente como se nós pudéssemos ter ido lá novamente”. MILES, Barry. Paul 

McCartney: Many years from now. New York: Henry Holt and Company, 1997. p.52. 

http://letras.mus.br/caetano-veloso/190082/
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É dentro dessa perspectiva que nos parece legítimo pensar a experiência da audição 

como um fenômeno sensorial que possui uma dimensão histórica. Jonathan Crary já afirmava, 

reiteramos uma vez mais, que “os modos pelos quais ouvimos, olhamos ou nos concentramos 

atentamente em algo têm profundo caráter histórico”113. Desse modo, talvez seja possível 

pensar, para além de Crary, não só em uma cultura do ouvir e do olhar estabelecida com fins 

disciplinares, mas também em uma cultura da experiência sensível, de contato substancial 

com sonoridades e visualidades cuja natureza material se relaciona diretamente com este 

“caráter histórico”. 

 Se pudéssemos ouvir e comparar, in loco, as vozes de um aedo grego, de um trovador 

medieval ou de um poeta de salão do século XIX, provavelmente não conseguiríamos, pela 

natureza do som de suas vozes, distinguir a que época pertenceria cada um. Contudo, hoje, ao 

ouvirmos uma canção, mesmo que não sejamos especialistas no assunto, causa-nos um 

estranhamento o fato de uma determinada sonoridade não soar em conformidade com o nosso 

“tempo tecnológico”. Ainda que o reconhecimento do gênero musical possa contribuir, o fato 

é que construímos sentidos sobre aquilo que não necessariamente pertence a um sistema de 

signos, mas cujos sistemas discursivos apresentam uma dimensão material própria, como a 

sonoridade roufenha do fonógrafo, o estalar dos discos de vinil, ou a pureza e nível 

reduzidíssimo de ruído do som digital. É na audição, hoje, desses rastros materiais de um 

outro tempo que irrompe o sentimento de nostalgia. 

A experiência sensorial de cada aparato está em nossa memória. Mas como é que essa 

memória sensorial se configura, uma vez que não tivemos, como Caetano, por exemplo, a 

experiência de ter ouvido aquela sonoridade em seu devido tempo histórico?  

A primeira reação à pergunta acima é afirmar que os sistemas de gravação 

possibilitaram o armazenamento dessas sonoridades passadas – sem contar as possibilidades 

                                                           
113 CRARY, Jonathan. Suspensões da percepção: atenção, espetáculo e cultura moderna. São Paulo: Cosac 

Naify, 2013. p.25. 
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digitais, ainda que imperfeitas, de emulá-las. Contudo, essa resposta esbarra em um problema: 

as mudanças que os processos de digitalização impõem ao som. Neste sentido, Simon Frith 

nos alerta para o problema do modo como as tecnologias de masterização e remasterização 

alteram o som original de uma gravação; em suas palavras: 

 

Indeed, I would argue that digital technology has confused the relationship of 

taste and history. Popular music is no longer rooted in a particular time and 

place but continually revived, remixed and re-released and until it occupies a 

kind of virtual, history-less space. For many of their listeners, the Beatles are 

as much a 1990s group (when the various digitally remixed anthology albums 

were released) as a 1960s one. In fact, it is hard now, in the CD age, to 

determine exactly what the Beatles 1960s sound was. There is a kind of 

musical progress here but by default and without any real sense of 

history. Old music is continuously being made new114. 

 

 

 

Ainda que haja mudanças provocadas pelos processos de masterização e 

remasterização, “Penny Lane” – sobretudo quando ouvida em vinil, como o fizemos – 

continua a nos evocar um passado vivido ou não, pois a performance vocal de Paul 

McCartney, o timbre dos instrumentos constituído em estúdio, a técnica do wall of sound, o 

processo de mixagem e o modo de audição – no caso do vinil – são característicos de um 

determinado momento histórico e, portanto, imprimem à canção uma sonoridade, que 

inevitavelmente, nos evoca um passado. Nossa experiência auditiva com a textura do som no 

sistema digital permite-nos localizar “Penny Lane” no passado do mundo analógico – ainda 

que a canção esteja sendo ouvida por um aparelho digital, pois os arranjos e as técnicas de 

mixagem e masterização estão materialmente constituídas na mídia em que foram 

primeiramente registradas.  

                                                           
114 “De fato, eu diria que a tecnologia digital tem confundido a relação entre gosto e história. A música popular já 

não está mais enraizada em um tempo e lugar específico, mas é continuamente revivida, remixada e re-relançada 

até ocupar um tipo de espaço virtual, sem história. Para muitos desses ouvintes, os Beatles podem ser um grupo 

tanto dos anos 1990 (quando vários álbuns antológicos remixados digitalmente foram lançados) quanto dos anos 

1960. De fato, é difícil hoje, na era do CD, determinar exatamente como os Beatles dos anos 1960 soavam. Há 

um tipo de progresso musical aqui, mas através de um descuido e sem qualquer sentido de história real. A velha 

música continua sendo transformada em nova”. FRITH, Simon. “Can music progress? Reflections on the history 

of popular music”. Fonte: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-9814/2007/1450-98140707247F.pdf. 
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É dentro dessa perspectiva que, diferentemente do fruto conhecido como “seio de 

Afrodite”, “Penny Lane” está não só nos arquivos de nossa memória sensorial, mas também 

no banco de dados dos nossos aparatos. Portanto, ainda que os dispositivos técnicos se 

sucedam há, ainda, na audição da canção dos Beatles, uma latência de um tempo, de um tipo 

de cultura auditiva, de um olhar poético, o que revela, em suma, o modo como as tecnologias 

tornam a escuta uma experiência histórica. A atmosfera e clima de nostalgia são, portanto, em 

grande medida, resultado de uma experiência sensorial da audição, de uma imersão na 

materialidade de uma ambiência; de um tempo, de uma tecnologia. O passado está inscrito na 

própria dimensão material, produzindo um sistema de forças que atua sobre as nossas 

sensações no presente. 

Há, portanto, uma espécie de restituição daquilo que o tempo e a distância aboliram; 

não do passado tal e qual, mas de uma experiência sensorial desse passado; uma espécie de 

sobrevivência sensorial de um passado inscrito nos sulcos de um disco de vinil. O passado se 

torna audível e, desse modo, “Penny Lane” continua e continuará existindo, quase que 

fantasmagoricamente, como um som que nos envolve e nos agarra; que reverbera ao nosso 

redor. Assim o passado se torna audível; afinal de contas, Penny Lane está em nossos ouvidos 

e olhos. 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

2.  MAGIA E TECNOLOGIA: RITMO, PERFORMANCE E O ESTUPOR DA 

CEGUEIRA EM “SÃO MARCOS”, DE GUIMARÃES ROSA 

 

Ninguém pode escapar da crença no poder 

mágico das palavras. Nem aqueles que 

desconfiam delas. 

Octavio Paz 

 

2.1 O feitiço de Mangolô: magia como tecnologia 

 

O que pode uma palavra? Os textos de Guimarães Rosa parecem impor, 

incessantemente, esta questão aos seus leitores. Transgredidas em seu sentido, reconstruídas 

morfologicamente, exploradas na sua prosódia e submetidas a cadências rítmicas diversas, as 

palavras, nas mãos do escritor mineiro, exibem a sua plasticidade e o seu potencial para 

sugerirem climas, atmosferas e ambiências.  

 “São Marcos”, conto que integra a coletânea Sagarana (1946), é, dentro do universo 

roseano, um dos textos em que a construção de ambiências atinge o seu mais alto patamar, 

uma vez que apresenta uma história em que o poder da palavra é encenado não só nas suas 

dimensões sintática, semântica e prosódica, mas também no seu potencial encantador, no seu 

caráter transcendente, na sua dimensão mágica. Este texto apresenta um dos temas que mais 

obsedaram Guimarães Rosa: o embate entre o saber científico e a visão supersticiosa de 

mundo. Nele, conta-se a história de José – também identificado como “Izé” –, morador do 

arraial de Calango-Frito que, ao subestimar os poderes de um feiticeiro local, João Mangolô, 

acaba vitimado por uma súbita cegueira imposta pela magia deste.  
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Desde o início do conto, o narrador-personagem se apresenta como uma pessoa que, 

embora cultive algumas superstições, era cética no que tange a feitiçarias: “não acreditava em 

feiticeiros”115, afirma, já na primeira frase do conto – reiterando sua opinião logo em seguida: 

“feiticeiros, não”116. Essa descrença na eficácia da prática da magia influi diretamente sobre o 

tom satírico, irônico e debochado que José assume ao falar dessa crença local: “E me ria dessa 

gente toda do mau milagre”117, “Bobagens!”118. A história se desenvolve a partir do percurso 

dominical que o protagonista faz, bem cedo, ao “mato das Três Águas” – onde se dedicava ao 

seu passatempo predileto: a observação da flora e fauna local. Esse itinerário é entrecortado 

por suas recordações acerca dos episódios de uso da feitiçaria que lhe foram contados pelos 

moradores do arraial e dos encontros fortuitos com algumas dessas pessoas, que lhe previnem 

e alertam sobre a eficácia das práticas de magia. Por essa vereda, os casos vão se sucedendo: o 

de Sá Nhá Rita sobre Cesária Velha, vítima do vuduísmo; o dos meninos da escola, que 

fizeram o professor ficar acamado; além das diversas outras narrativas assustadoras contadas 

por Aurísio Manquitola. Nesse sentido, o conto “São Marcos” pode ser pensado como uma 

espécie de rapsódia119, em que, à narrativa conduzida pelo protagonista, ao longo de sua 

jornada, se interpõem outras, contadas pelos moradores de Calango-Frito. 

Esse embate entre a descrença do narrador-personagem e o tom de alerta dos 

moradores nos coloca no regime daquilo que, no domínio da semiótica, Luiz Tatit chama de 

“dialética tensiva”120, uma vez que os pequenos casos narrados pelos habitantes de Calango-

Frito criam um discurso em sentido contrário àquele defendido por José, gerando, portanto, 

                                                           
115 ROSA, Guimarães. “São Marcos”. In: Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p.261. 
116 Ibid., p.262. 
117 Ibid., p.262. 
118 Ibid., p.264. 
119 Dentre as várias acepções que essa palavra pode vir a ter, optamos por pensá-la como uma “Narrativa em 

prosa ou tipo de romance cujo enredo provém de tradições étnicas ou populares, e que procura ser desenvolvida 

como um encadeamento de suíte musical. Por essa acepção, Mário de Andrade chamou o seu Macunaíma de 

rapsódia por se basear em lendas indígenas da Amazônia”. CUNHA, Newton. Dicionário Sesc: a linguagem da 

cultura. São Paulo: Perspectiva: Sesc São Paulo, 2003. p.528. 
120 De acordo com Tatit, esse fenômeno “envolve seleção de valores aspectuais por parte do enunciador, 

simultaneidade de processos narrativos antagônicos e oscilação na densidade de presença das funções 

actanciais”. TATIT, Luiz. Semiótica à luz de Guimarães Rosa. São Paulo: Ateliê Editorial, 2010. p.71. 
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uma tensão entre esses dois modos de se conceber as relações de interação possíveis entre o 

homem e o mundo natural. Ainda que tenha sido prevenido, José opta por não dar ouvidos 

para o que dizia aquela gente do interior e, não se contentando em satirizar essas práticas, o 

protagonista resolve, também, provocar aqueles que a realizavam. Ainda que tenha sido 

aconselhado por sua empregada, Nhá Rita Preta a não fazê-lo (“Se o senhor não aceita, é rei 

no seu; mas, abusar, não deve-de!”121; “recomendou-me que não enjeirizasse o Mangolô”122), 

o narrador se diverte caçoando de um feiticeiro local, João Mangolô. Ao longo do seu trajeto 

ao mato das Três Águas, o protagonista decide se desviar do caminho para ter o prazer de 

debochar de Mangolô, provocando, assim, a ira do nigromante: “Aí, espetado em sua dor-de-

dentes, ele passou do riso bobo à carranca de ódio, resmungou, se encolheu para dentro, como 

um caramujo à cocléia, e ainda bateu com a porta”123.  

 Em seguida, ao chegar, finalmente, ao destino desejado, o narrador passa a se dedicar 

ao seu passatempo preferido: contemplar a natureza; contudo, subitamente, fica cego (“E 

escureceu tudo”124). José demora a se dar conta do fato (“Portanto...Estaria eu...Cego?!”125), 

mas, quando o percebe, grita por socorro, em vão; e, como conhecia muito bem a região, 

resolve buscar a saída da mata se guiando pela complexa tessitura sonora – soundscape – 

formada pela flora e fauna locais. Subitamente, ao se lembrar de uma conversa travada com o 

amigo Aurísio Manquitola, José começa, então, a rezar a oração de São Marcos, que, uma vez 

entoada, transforma radicalmente o estado de ânimo do protagonista:  

 

Minha voz mudou de som, lembro-me, ao proferir as palavras, as blasfêmias, 

que eu sabia de cor. Subiu-me uma vontade louca de derrubar, de esmagar, 

destruir...E então foi só doideira e a zoeira, unidas a um pavor crescente. 

Corri”126. 

                                                           
121 ROSA, Guimarães. “São Marcos”. In: Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p.263.  
122 Ibid., p.264. 
123 Ibid., pp.266-267. 
124 Ibid., p.283. 
125 Ibid., p.284. 
126 Ibid., p.290. 
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Sob o estado de uma espécie de transe, José é guiado, por uma força desconhecida, em 

direção à cabana de João Mangolô, onde chega disposto a matá-lo (“Eu queria, precisava de 

exterminar o João Mangolô”127). O velho feiticeiro, então, confessa ter amarrado uma tira de 

pano no retrato do narrador para que ele ficasse sem enxergar durante algum tempo, 

encantamento que se esvai tão logo Mangolô é acossado pelo narrador: “Mas recobrara a 

vista. E como era bom ver!”128. José, então, afirma a crença no poder de seu Santo Protetor, 

embora, no intuito de evitar embates futuros com Mangolô, ofereça-lhe uma nota de dez mil-

réis. Ao sair da casa do feiticeiro, o narrador se regozija por poder ver novamente, por poder 

contemplar as “três qualidades de azul”129 do céu. Consolida-se, assim, uma espécie de 

narrativa de provação130 moderna, a partir da qual uma mudança no curso normal da vida 

exige uma correlata mudança nas próprias convicções do protagonista; em outras palavras, 

sua ação final só é possível uma vez que ele acredite na força da oração de São Marcos e que 

aquilo que se abate sobre ele seja fruto de tudo o que, até então, duvidara: a eficácia do feitiço 

de João Mangolô131. 

A história de “São Marcos” pode ser pensada, de certa forma, como um campo de 

experimentação das inquietudes metafísicas do próprio Guimarães Rosa, médico que nutria 

um grande interesse por diversos tipos de pensamentos e práticas religiosas, como nos 

mostrou Francis Utéza132. As epígrafes que abrem Manuelzão e Miguilim133 (1956), tiradas, 

                                                           
127 ROSA, Guimarães. “São Marcos”. In: Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. Ibid., p.290. 
128 Ibid., p.291. 
129 Ibid., p.291. 
130 Aqui, refiro-me, evidentemente, à categoria bakhtiniana, mas chamando a atenção para o fato de que a 

narrativa de Rosa não se enquadra totalmente nela; uma vez que o protagonista não se encontra em uma situação 

de imutabilidade. BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 
131 Esse processo de mudança da descrença para a crença é evidenciado no final, quando o narrador diz a 

Mangolô: “- Olha, Mangolô: você viu que não arranja nada contra mim, porque eu tenho anjo bom, santo bom e 

reza-brava...”. ROSA, Guimarães. op. cit., p.291. 
132 “Acredito que Krishnamurti seja a segunda encarnação de Cristo. Estudo muito as doutrinas. A sabedoria 

oriental me fascina. Não foi [sic] à toa aquelas epígrafes de Plotino ou de Ruysbroeck, o Admirável, para o meu 

Corpo de Baile. São um complemento da minha obra”. DANTAS, Paulo. Sagarana emotiva. São Paulo: Duas 

Cidades, 1975 apud UTÉZA, Francis. Metafísica do Grande Sertão. São Paulo: EDUSP, 1994. p.29. 
133 ROSA, Guimarães. Manuelzão e Miguilim: (Corpo de Baile). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 
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respectivamente, do filósofo grego Plotino e do teólogo cristão do século XI Ruysbroeck, o 

Admirável; a busca desesperada de Augusto Matraga pela redenção; e as superstições que 

envolvem a cena de abertura do Grande Sertão Veredas (1956), que, aliás, reiteram um 

subtítulo já sintomático (“O diabo na rua, no meio do redemoinho...”134), são algumas, dentre 

tantas outras narrativas de Rosa, em que a dimensão metafísica se faz presente. Contudo, é 

importante salientar, essa quase onipresença do universo transcendente na obra do escritor 

mineiro não deve ser pensada na clave de uma literatura de culto ao misticismo, mas na de 

uma literatura cujo projeto consiste em encenar os embates entre dois espaços de pensamento: 

o do mythos e o do logos135. No conto “Bicho Mau”, do livro Estas estórias136 (1969), por 

exemplo, narra-se a experiência vivida por Seo Quinquim, sertanejo que, depois de ter sido 

picado por uma cobra, dispensa a ajuda de um médico, optando pelos serviços oferecidos por 

um curandeiro popular, os quais, efetivamente, não o afastam da morte. Evidencia-se, 

portanto, que é justamente nesse mundo de fronteiras cediças entre aquilo que compete à 

sabedoria popular e aquilo que é tributário do conhecimento científico que a narrativa roseana 

abre suas veredas. 

Em “São Marcos”, o embate entre o mythos e o logos se dá em um espaço de 

pensamento formado entre as convicções lógicas do protagonista e a crença local na eficácia 

da feitiçaria137. A magia, como a define Marcel Mauss, é “any rite which does not play a part 

                                                           
134 ROSA, Guimarães. Grande sertão veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p.27. 
135 Este jogo entre esses espaços de pensamento compõe a própria imagem que Rosa criou para si, enquanto 

escritor. Neste sentido, Haroldo de Campos nos conta que a presença do Demo, na literatura de Rosa, funcionava 

como uma espécie de energia dialética – como a página em branco, para Mallarmé - com a qual o escritor 

dialogava para compor os seus textos, conforme declaração dada pelo próprio Guimarães Rosa ao poeta paulista: 

“quando me vem o texto, eu fico nu, rolo no chão, luto com o Demo de madrugada no meu escritório [...] e 

depois, naquele impulso, eu escrevo”. Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=tVTSZbWiyZA. Acesso em: 

12 de fevereiro de 2015. 
136 ROSA, Guimarães. Estas estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 
137 A questão da feitiçaria em “São Marcos” foi também objeto de estudo de três outros trabalhos que apresentam 

abordagens diferentes da nossa: UTÉZA, Francis; RASSIER, Luciana Wrege. “Sagarana: marcos são marcos”. 

In: MENDES, Lauro Belchior; OLIVEIRA, Luiz Claudio Vieira. A astúcia das palavras: ensaios sobre 

Guimarães Rosa. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998. LEONEL, Maria Célia. “‘Reza Brava’ e ‘São Marcos’: 

feitiços e feiticeiros”. In: Magma e gênese da obra. São Paulo: Ed. UNESP, 2000; NOGUEIRA, Maria Carolina 

de Godoy. A construção literária da magia em Guimarães Rosa (dissertação de mestrado). Faculdade de 

Ciências e Letras da Universidade Paulista “Júlio de Mesquita” – UNESP, Araraquara, 2002. 

https://www.youtube.com/watch?v=tVTSZbWiyZA
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in organized cults – it is private, secret, mysterious and approaches the limit of a prohibited 

rite”138. Não obstante esta dimensão social, a magia, sob o ponto de vista das ações implicadas 

no ritual, envolve a produção de meios indiretos de intervenção sobre a ordem natural. Ao 

refletir sobre como o uso de artefatos ganha caráter transcendente, em determinadas culturas, 

por exemplo, Ernst Cassirer expõe que 

 

Todo trabalho cultural, com objetivo técnico ou puramente intelectual, realiza-

se de tal maneira que, em lugar da relação direta existente entre o homem e as 

coisas, aparece paulatinamente uma relação indireta. [...] em vez de atrair o 

objeto para o seu âmbito, mediante uma reação simples, quase análoga a um 

reflexo, precisa ir diferenciando sua ação e estendendo-a a um círculo amplo 

de objetos139. 

 

 Os diversos tipos de objetos empregados pelos moradores de Calango-Frito para 

realizarem seus ritos mágicos nos permitem evidenciar esse modo indireto de se acessar o 

mundo natural: 

 

Nhá Tolentina, que estava ficando rica de vender no arraial pasteis de carne 

mexida com ossos de mão de anjinho; dos vinténs enterrados juntamente com 

mechas de cabelo, em frente das casas; do sapo com uma hóstia consagrada na 

boca, e a boca costurada para ele não cuspir fora a partícula, e depois batizado 

em pia de igreja140 [...]. 

 

O uso da palavra se inscreve dentro desses ritos de modo singular; ela se converte, 

como nos diz Cassirer, em uma “espécie de arquipotência, onde radica todo o ser e todo 

acontecer”141. É dentro dessa perspectiva que “São Marcos” pode ser pensado como um conto 

em que, ao enredo principal, subjaz a questão de o quanto pode uma palavra; isto é, de que 

modo ela apresenta essa potência para intervir de forma mágica na própria ordem do mundo 

                                                           
138 “qualquer rito que não faz parte dos cultos organizados – ele é privado, secreto, misterioso e está próximo do 

limite de um rito proibido”. MAUSS, Marcel. A general theory of magic. New York: Routledge, 1972. p.30. 
139 CASSIRER, Ernst. Linguagem e mito. São Paulo: Perspectiva, 2009. p.76. 
140 ROSA, Guimarães. “São Marcos”. In: Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p.262. 
141 CASSIRER, Ernst. op. cit., p.64. 
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natural. Esse problema já é sutilmente colocado na primeira página do conto, em que 

encontramos, lado a lado, o título – “São Marcos” – e uma epígrafe – “Cantiga de espantar 

males”. Ainda que sejam textos pertencentes a tradições culturais distintas, o cristianismo e a 

cultura folclórica, ambos se aproximam enquanto meios de, através da expressão oral, evocar 

uma força transcendente, através da qual a palavra se transforma em uma arquipotência 

protetora.  

Ao longo de todo o texto, essa força da palavra enquanto forma de intervenção mágica 

no mundo é afirmada e reafirmada. Em um encontro com Aurísio Manquitola, José, ao entoar 

a oração de São Marcos de modo casual, é interrompido pelo amigo que o adverte: “Pára, 

creio-em-deus-padre! Isso é reza brava, e o senhor não sabe com o que é que está bulindo!...É 

melhor esquecer as palavras... Não benze pólvora com tição de fogo!”142. Aqui, encontramos 

um fenômeno curioso, o da interdição do uso da palavra; o que nos faz indagar sobre as 

motivações que a envolvem: haveria algo no próprio aspecto sonoro, sensorial, da palavra que 

determinaria sua escolha como objeto de superstição – como, por exemplo, o problema do 

trítono, no período Barroco143 –, ou estaríamos, para pensarmos com Saussure, no âmbito de 

uma mera convenção? Em primeiro lugar, é fundamental considerar como essas palavras 

estão envoltas por um tipo de concepção mental que se opõe ao pensamento teórico e 

“discursivo”, uma vez que não tendem à busca de concatenação e conexão sistemática, mas a 

formas de condensação, o que traz como desdobramento, de acordo com Ernst Cassirer, o fato 

de que 

 

a palavra, como se fosse uma estrutura de outra ordem, de uma nova dimensão 

intelectual, interpõe-se, por assim dizer, entre os diferentes conteúdos 

perceptivos, tais como se impõem à consciência no seu imediato aqui e agora; 

                                                           
142 ROSA, Guimarães. “São Marcos”. In: Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p.268. 
143 “O trítono (ou quarta aumentada, intervalo de três tons que temos por exemplo entre o fá e o si ou o dó e o fá 

sustenido) é baseado numa relação numérica de 32/45. Divide a oitava ao meio, e é igual à sua própria inversão: 

projeta com isso uma forte instabilidade. Foi evitado na música medieval como o próprio diabolus in musica”. 

WISNIK, José Miguel. O som e o sentido: uma outra história das músicas. São Paulo: Companhia das Letras, 

2006. p.65. 
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e, precisamente esta interposição, este sobressair-se da esfera da existência 

imediata, é que lhe confere a liberdade e agilidade que lhe permite mover-se 

entre um conteúdo e outro e conectá-los entre si144. 

 

A palavra mágica realiza uma espécie de suspensão da relação de conhecimento do 

mundo mediada pelo logos. Em parte, esse fenômeno parece ter uma relação com a própria 

sonoridade da palavra. Não é por acaso que, no início de “São Marcos”, o narrador afirma que 

algumas palavras eram sinônimo de mau-agouro na região, em que não se podia “falar em 

raio: quando muito, e se o tempo está bom, ‘faísca’; nem dizer a lepra; só o ‘mal’”145. Como 

nesses dois vocábulos – “raio” e “lepra” – não nos parece haver nenhuma relação de 

isomorfismo linguístico; isto é, a palavra “raio” não imita a acústica tenebrosa do fenômeno 

ao qual se refere, tampouco o vocábulo “lepra” traz algum aspecto fônico que supostamente 

mimetiza a imagem que se tem da doença. Uma hipótese plausível nos parece considerar que 

talvez haja algo no plano das sensações internas despertadas pela pronúncia dessas palavras 

que se associa, de algum modo, ao significado que foi convencionalmente atribuído às 

mesmas.  

Mas o poder das palavras, em “São Marcos”, não se revela somente naquelas 

interditas; ele se apresenta, também, nas que realizam algum tipo de intervenção sobre o 

mundo, como a referência ao fato de que “o comando ‘Abre-te Sésamo etc.’ fazia com que se 

escancarasse a porta da gruta-cofre...”146. Não obstante essa dimensão mágica das palavras, 

através da qual elas suspendem a ordem do logos para instaurar uma espécie de relação mítica 

com o mundo, é importante reiterar que elas se constituem como uma tecnologia e, enquanto 

tal, demandam uma forma sistemática de aprendizado do seu savoir-faire não é obliterado no 

texto. Pensemos, por exemplo, no caso de Gestal da Gaita, que se dispõe a ensinar Tião 

Tranjão a rezar a oração de São Marcos para que este saiba buscar proteção nos momentos de 

                                                           
144 CASSIRER, Ernst. Linguagem e mito. São Paulo: Perspectiva, 2009. p.74. 
145 ROSA, Guimarães. “São Marcos”. In: Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p.261. 
146 Ibid., p.275. 
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apuros. Gestal comenta o quão difícil era ensinar Tranjão a pronunciar as palavras de forma 

correta, o que era absolutamente necessário para que o caráter mágico da oração operasse de 

fato; contudo, comenta o quão hercúlea parecia ser aquela tarefa: “Pois foi um custo. O Tião 

trocava as palavras, errava, atrapalhava a brasa; nome entrava por aqui e saía por aqui; tossia 

e não repetia”147. É dentro dessa perspectiva que, se a eficácia da palavra como forma de 

magia exige o emprego de técnicas adequadas de impostação de voz, de clareza na pronúncia 

das palavras e intensidade enunciativa, podemos pensar, aqui, como magia e técnica estão 

diretamente implicadas.  

 À primeira vista, a proposição “magia como tecnologia” pode soar como expressão de 

uma certa idiossincrasia intelectual; afinal de contas, estamos acostumados a pensar estes 

termos como categorias bem distintas. Contudo, é oportuno lembrar que a palavra tecnologia, 

etimologicamente, é derivada do grego – tékhne (arte ou ofício) –, língua em que apresenta, 

originalmente, a acepção de “tratado ou dissertação sobre uma arte, exposição das regras de 

uma arte”148. No entanto, desde o século XIX, o sentido da palavra ficou, cada vez mais, 

estritamente vinculado às artes mecânicas, como nos lembra Raymond Williams: 

 

Foi sobretudo em meados do S19 que tecnologia especializou-se totalmente 

como ‘artes práticas’ [...] o sentido recém-especializado de CIÊNCIA (v.) e 

cientista abriu caminho para uma conhecida distinção moderna entre 

conhecimento (ciência) e sua aplicação prática (tecnologia) dentro do campo 

selecionado149. 

 

 Ao propormos “magia como tecnologia”, queremos recuperar a noção da existência de 

uma tecnicidade que é própria à magia. Uma das principais teses de Gilbert Simondon é, 

justamente, a de que “la tecnicidad es una de las dos fases fundamentales del modo de 

                                                           
147 ROSA, Guimarães. “São Marcos”. In: Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.p.270. 
148 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2001. p.2683.  
149 WILLIAMS, Raymond. Palavras-chave: um vocabulário de cultura e sociedade. São Paulo: Boitempo, 2007. 

p.392. 
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existencia del conjunto constituído por el hombre y el mundo”150. O feitiço de Mangolô e os 

diversos ritos verbais que são apresentados ao longo de “São Marcos” implicam uma 

tecnicidade que revela uma outra fase, no sentido de um outro modo de controle do mundo 

natural; como Marcel Mauss observa: “magic more and more came to resemble technology, 

which itself responds to the same positive and individual needs”151. 

Não obstante a crença no poder mágico da palavra ser um dos temas centrais dentro do 

plano ficcional do conto, como afirmamos, parece ser possível apontar, também, uma outra 

dimensão em que o processo de encantamento com as palavras se dá: na relação entre texto e 

leitor. O ato da leitura, como o de evocar uma palavra mágica, tem o poder de catalizar toda a 

alquimia do texto de Guimarães Rosa; todo o potencial que ele apresenta para mobilizar os 

nossos afetos; para criar atmosferas, climas, ambiências. Para tal, teremos que, inicialmente, 

tentar compreender de que modo que a noção de ambiências que introduzimos no Capítulo I 

poderá ser pensada no domínio literário; sobretudo, porque ela traz consigo um aspecto que, 

para muitos, pode, à primeira vista, apresentar uma certa incongruência: como falar de técnica 

e materialidades na literatura? 

 

2.2 Em torno das noções de atmosfera e clima na literatura 

 

2.2.1 Atmosfera e clima na tradição dos estudos de literatura 

 

 O primeiro e mais imediato modo de pensar atmosfera e clima na literatura é enquanto 

uma categoria espacial; um modo de descrição das condições meteorológicas que envolvem 

os lugares por onde os personagens ficcionais transitam e realizam suas ações. Contudo, estes 

                                                           
150 “a tecnicidade é uma das fases fundamentais do modo de existência do conjunto constituído pelo homem e o 

mundo”. SIMONDON, Gilbert. El modo de existência de los objetos técnicos. Buenos Aires: Prometeo Libros, 

2007. p.177. 
151 “magia, cada vez mais, tem se assemelhado à tecnologia, a qual responde a si mesma às mesmas necessidades 

positivas e individuais”. MAUSS, Marcel. A general theory of magic. New York: Routledge, 1972. p.173. 
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mesmos espaços acabam, dentro do universo literário, adquirindo funções de natureza 

metafórica, abarcando também uma outra noção, que Luiz Alberto Brandão apresenta do 

seguinte modo: 

o “espaço psicológico” abarca as “atmosferas”, isto é, projeções, sobre o 

entorno, de sensações, expectativas, vontades, afetos de personagens e 

narradores, segundo linhagens variadas de abordagem da subjetividade, entre 

as quais são bastante comuns a psicanalítica e a existencialista152. 

 

 De um modo geral, esta noção de que a atmosfera consistiria em um fenômeno que 

abrange as relações entre personagens e espaços ficcionais remonta uma noção que aflora 

dentro da cultura romântica, uma vez que, como afirma Benedito Nunes, 

 

O Eu transcende a Natureza física – o exterior mecânico disperso dos 

fenômenos – mas para encontrar-se, dada a essência absoluta que o 

Romantismo germânico da primeira fase lhe atribuiu, ao nível orgânico das 

coisas, com o entendimento interno da Natureza viva e animada153. 

 

 É sintomático, no sentido em que aponta Benedito Nunes, que termos que, até então, 

designavam, exclusivamente, fenômenos meteorológicos passem a abarcar, também, essa 

espécie de relação orgânica entre homem e natureza. Foi neste período, por exemplo, que, 

língua francesa, a palavra climat ganhou a acepção de uma relação afetiva entre o indivíduo e 

a paisagem, exatamente como sugere Lamartine, no poema “Un paysage lyrique”154.  

 No século XIX, coube à literatura fantástica a difusão de um sistema de códigos 

visuais que lançavam brumas e tons lúgubres sobre as narrativas, imprimindo-lhes, assim, 

                                                           
152 BRANDÃO, Luiz Alberto. Teorias do espaço literário. São Paulo: Perspectiva; Belo Horizonte, MG: 

FAPEMIG, 2013. p.59. 
153 NUNES, Benedito. “A visão romântica”. In: GUINSBURG, J. O romantismo. São Paulo: Perspectiva, 2008. 

p.58. 
154 Faço aqui uma referência a um de seus poemas mais significativos enquanto exemplificação para a questão 

discutida : “Souvent sur la montagne, à l’ombre du vieux chêne,/ Au coucher du soleil, tristement je m’assieds;/ 

Je promène au hasard mês regards sur la plaine,/ Dont Le tableau changeant se déroule à mes pieds”. Tradução 

deste quarteto: “Lá no alto da montanha, à sombra do carvalho,/ Ao triste pôr-do-sol, descanso muita vez;/ Um 

distraído olhar vagueio na planície,/ Cuja cena fugaz se desdobra a meus pés”. Tradução de Cláudio Veiga. 

VEIGA, Cláudio. Antologia da poesia francesa. Rio de Janeiro: Record, 1999. p. 142-143. 
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uma dimensão que , hoje, identificamos como atmosférica, climática, e que integra, 

contemporaneamente, o repertório temático dos filmes de horror; a saber: 

 

The ruined castle or abandoned house on a hill made hazy by fog, the dark 

cemetery dotted with crosses and gnarled, bare branches; the heavy-built 

wooden doors that close without human aid; the high, arched […] windows 

that cast imprisioning shadows155. 

 

 Na teoria literária do século XX, este sistema de códigos visuais foi pensado, pelo 

estruturalismo, a partir das funções que exercia no próprio plano da narrativa. Roland Barthes, 

por exemplo, em sua análise do romance Goldfinger (1959), de Ian Fleming, nos chama a 

atenção para o papel exercido pelo “índice atmosferial” dentro do plano narrativo: 

 

Dizer que Bond está de guarda em um escritório cuja janela aberta deixa ver a 

lua entre grossas nuvens que passam é indexar uma noite de verão 

tempestuosa, e esta dedução mesma forma um índice atmosferial que remete 

ao clima pesado, angustiante de uma ação que não se conhece ainda156.   

 

Para Barthes, é relevante assinalar, uma “noite de verão tempestuosa” consiste em um 

índice e, ainda que essa categoria semiológica seja marcada por uma demanda de 

interpretação, há algo que já está convencionalmente estabelecido, no caso em questão: a 

associação automática dessa imagem com o “clima pesado, angustiante”. De um modo geral, 

portanto, os estudos de literatura tenderam a tratar as noções de atmosfera e clima como 

categorias narratológicas que indicam uma determinada relação entre o espaço representado e 

a situação afetiva que envolve os sujeitos ficcionais, numa espécie de relação simbiótica entre 

ambos. Contudo, essa moldura teórica não nos permite compreender os fenômenos que 

                                                           
155 “O castelo em ruínas ou a casa abandonada em uma colina envolta por uma névoa, o cemitério escuro repleto 

de cruzes e de ramos retorcidos; pesadas portas de madeira que se fecham sem a ajuda humana; amplas janelas 

arqueadas [...] que moldam as sombras encarceradas”. KAVKA, Misha. “Gothic on screen”. In_HOGLE, Jerrold 

E. Gothic fiction. Cambridge: Cambrige University Press, 2002. p.210. 
156 BARTHES, Roland. “Introdução à análise estrutural da narrativa”. In: BARTHES, Roland; GREIMAS, A.J. 

et al. Análise estrutural da narrativa. Petrópolis, RJ: Vozes, 1971. p.34. 
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envolvem o modo como o próprio texto, como realidade material, influi sobre as nossas 

modulações afetivas. É exatamente essa a preocupação do escritor norte-americano H.P. 

Lovecraft, que, dialogando, em alguma medida, com um conterrâneo seu, Edgar Allan Poe, 

afirma que: “Atmosfera é a coisa mais importante, pois o critério final de autenticidade não é 

a harmonização de um enredo, mas a criação de uma determinada sensação”157; o que 

significa que, ainda segundo o escritor, “devemos julgar uma história fantástica, não pela 

intenção do autor ou pela simples mecânica do enredo, mas pelo nível emocional que ela 

atinge em seu ponto menos banal”158. É neste sentido que a noção de atmosfera e clima 

presente em “São Marcos” não emerge de um sistema de códigos visuais de tradição 

romântica, distante, a propósito, da paisagem do norte de Minas Gerais, mas da apreensão que 

sentimos com a cegueira do personagem, que, dialogando aqui com Lovecraft, não é fruto do 

fato em si, mas da maneira como ele é linguisticamente construído; do como ele nos transmite 

uma determinada sensação. É quase possível sentir a respiração ofegante do protagonista 

durante essa terrível experiência. Há, sob o ponto de vista da semiótica, a criação de valores 

tensivos. Luiz Tatit afirma, por exemplo, que, em seu estudo de alguns contos de Guimarães 

Rosa, pôde  

 

verificar que mesmo as cenas literárias consideradas pouco ‘movimentadas’ 

contêm forças de atração e envolvimento do leitor baseadas na amplitude do 

campo de conteúdo selecionado (mais extenso, menos extenso), nas variações 

de acento, de ênfase, atribuídas a elementos desse campo (mais intenso, menos 

intenso), bem como nas oscilações de andamento (mais rápido, mais lento) 

que regem o mundo íntimo das personagens159. 

 

                                                           
157 LOVECRAFT, H.P. O horror sobrenatural em literatura. São Paulo: Iluminuras, 2007. p.17. 
158 Ibid. p.17. 
159 TATIT, Luiz. Semiótica à luz de Guimarães Rosa. São Paulo: Ateliê Editorial, 2010. p.15. 
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 A questão da importância do ritmo do texto enquanto elemento catalizador de certas 

modulações afetivas no leitor, de certas Stimmungen, está, justamente, no centro do projeto 

teórico de Hans Ulrich Gumbrecht. Para ele, 

 
o ponto de partida e o catalizador da experiência da alteridade histórica e 

cultural residem, contra a polêmica de Hegel, no campo mais fenomenal e 

objetivo dos textos literários: na sua forma prosódica e poética160. 

 

As reflexões de Lovecraft, Tatit e Gumbrecht, ainda que se deem, em campos teóricos 

distintos, parecem trazer, pelo menos, dois pressupostos que teremos que considerar para 

pensarmos o lugar da técnica e das materialidades na literatura: 1º) A prosódia textual; 2º) As 

sensações deflagradas no ato da leitura. Desse modo, nosso próximo passo consiste em 

compreender melhor esses fenômenos como pressuposto para nos debruçarmos sobre a nossa 

questão central: como falar de técnica e materialidades na literatura? 

 

2.2.2 Leitura de ambiências: repensando as noções de atmosfera e clima na literatura 

 

 O conceito de ambiências desenvolvido no primeiro capítulo se baseia no princípio da 

construção técnica de uma percepção espaço-temporal. Desse modo, os sentidos que 

construímos sobre uma obra estão profundamente vinculados com sua dimensão material, que 

nos envolve, nos agarra e modula os nossos afetos. Se, no capítulo inicial, a eficácia desta 

hipótese encontrou seus argumentos nas tecnologias de design sonoro – wall of sound – e nos 

modos de audição mediados por dispositivos técnicos – hi-fi –; neste, cujo objeto de análise é 

o conto “São Marcos”, de Guimarães Rosa, o problema que se impõe a priori consiste em 

saber onde se encontram a técnica e a materialidade, uma vez que não estamos mais lidando 

                                                           
160 GUMBRECHT, Hans Ulrich. Atmosfera, ambiência, Stimmung. [tradução: Ana Isabel Soares]. Rio de 

Janeiro: Contraponto, PUC, 2014. p.23. 
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com uma canção, com uma mídia de áudio, com ondas acústicas, e sim com um objeto 

literário. 

 Quando aproximados, os vocábulos “literatura” e “técnica” geram uma arquitetura de 

múltiplas relações prismáticas possíveis. Pode-se, por exemplo, pensar em um texto de 

natureza injuntiva, como um manual de instruções; ou no domínio que alguém possui para se 

comunicar com eficiência através da escrita, como prometem os livros de técnicas de redação. 

Para além destes dois sentidos, nos interessa pensar, particularmente, sobre a escrita literária 

como uma ação que envolve o uso de uma tecnologia, o alfabeto; e de uma técnica, a de 

organização linear dos sinais gráficos em uma página. São esses aspectos que, enquanto 

manifestações sensíveis, apresentam uma dimensão material capaz de modular nossos afetos; 

de criar atmosferas, climas, ambiências. 

 A tradição iluminista, desde o século XVIII, buscou, historicamente, situar a escrita no 

domínio de uma “atividade do espírito”, atitude que colocou a literatura impressa, em termos 

hierárquicos, em um patamar acima das outras formas de comunicação. Dentro desta tradição, 

associar a atividade literária a termos como “mídia” e “técnica” pode soar, para muitos, um 

tanto quanto desrespeitoso, um julgamento cujo objetivo final seria rebaixá-la a um estatuto 

que não corresponde à sua natureza. Esse tipo de tecnofobia, em uma perspectiva mais ampla, 

foi objeto de uma crítica arguta de Gilbert Simondon, que revela o modo como esse tipo de 

visão “Enmascara detrás de um humanismo fácil una realidad rica en esfuerzos humanos y en 

fuerzas naturales, y que constituye el mundo de los objetos técnicos, mediadores entre la 

naturaleza y el hombre”161. É nesse sentido que ouvir o que os objetos têm a dizer significa 

ouvir aquilo que eles dizem sobre a própria cultura que os engendrou.  

Erich Auerbach nos mostrou como parte da produção literária ocidental se empenhou 

na constituição de uma linguagem cuja exibição de seus dispositivos técnicos era indesejável, 

                                                           
161 “Mascara por trás de um humanismo fácil uma realidade rica em esforços humanos e forças naturais que 

constitui o mundo dos objetos técnicos, mediadores entre a natureza e o homem”. SIMONDON, Gilbert. El 

modo de existência de los objetos técnicos. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2007. p.31. 
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era considerada uma como uma espécie de violador do universo diegético162. Se a leitura, 

pensando barthesianamente essa noção, consiste em um processo no qual o sujeito, 

apaixonado, “é marcado por uma retirada da realidade, desinveste-se do mundo exterior”163, 

mergulhando no universo diegético da própria obra, a presença da técnica poderia ser pensada 

como a de um intruso indesejado que põe fim a essa paixão – ou, evidentemente, a desloca 

para um outro objeto: a própria ideia de linguagem como artifício, como técnica.  

Ao rompermos com a noção de literatura cunhada pelo Iluminismo, emerge um novo 

olhar, cristalino, que se projeta em direção a um objeto técnico cuja função é realizar um 

processo de armazenamento e transmissão de informações à distância: o livro. Na galáxia de 

Gutenberg, dizer que alguém escreveu um livro ganha um efeito metonímico, uma vez que, 

como assevera Roger Chartier, “Os livros não são absolutamente escritos. São manufaturados 

por copistas e outros artesãos, por técnicos e outros engenheiros, por máquinas impressoras e 

outros tipos de máquinas”164. Desde as tabuinhas de cera da Antiguidade que é possível 

pensar em tecnologias voltadas à comunicação à distância através da inscrição de sinais 

gráficos sobre uma superfície. O livro impresso, portanto, pode ser pensado como mais uma 

etapa nesse processo mediático165. Contudo, a leitura do conto “São Marcos” revela que não é 

só o objeto em si, mas o modo como um código – as inscrições gráficas – vem disposto na 

dimensão material deste objeto que nos permite, efetivamente, compreender melhor essa 

relação entre literatura, técnica e ambiência. 

 As inscrições gráficas dispostas em uma página são, efetivamente, resultado de um 

processo técnico. Como Marshall McLuhan afirma, o alfabeto consiste em “uma tecnologia 

                                                           
162 AUERBACH, Erich. Mímesis: a representação da realidade na literatura ocidental. São Paulo: Perspectiva, 

2009. 
163 BARTHES, Roland. O rumor da língua. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p.37. 
164 CHARTIER, Roger. “Textos, impressão, leituras”. In_HUNT, Lynn (Org.). A nova história cultural. São 

Paulo: Martins Fontes, 2001. p.220. 
165 Ao utilizarmos o termo “mediático” aqui, temos em mente a noção a acepção da palavra alemã “medium”. 

Segundo Hans Ulrich Gumbrecht, “na linguagem cotidiana alemã, usa-se o termo medium especialmente para 

designar dispositivos técnicos utilizados para possibilitar a comunicação realizada através de distâncias especiais 

e, às vezes, também temporais”. GUMBRECHT, Hans Ulrich. Modernização dos sentidos. São Paulo: Ed. 34, 

1998. p.297. 
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única”166. Dentro dessa perspectiva, nossa reação imediata à constatação de McLuhan 

conjugada com a noção de mídia postulada pela Medientheorie alemã seria a de que os 

sistemas gráficos inscritos na página são, como temos assinalado, uma tecnologia de 

comunicação à distância – e, portanto, estão intimamente envolvidos nos processos de 

gravação, processamento e reprodução de informação. Não obstante essa dimensão midiática, 

a tecnologia em questão apresenta determinadas especificidades no seu modo de constituição 

que produzem influxos sobre as nossas atividades perceptiva, cognitiva e afetiva. McLuhan já 

chamava a atenção para o fato de que “a consciência é considerada como marca do ser 

racional, mas nada existe de linear ou sequencial no campo total do tempo presente num 

momento dado da consciência”167, afirmação corroborada por Vilém Flusser, para quem 

“escrever é um gesto que orienta e alinha o pensamento”168. 

 Uma vez que o ato de escrever consiste em uma ação que demanda o uso de uma 

tecnologia, os sinais gráficos, é inevitável aventar como as próprias especificidades desse 

sistema de registro, processamento e transmissão de informações se fazem presentes e 

modulam esse processo comunicativo; nos termos de Friedrich Kittler, como é que se 

organiza esse Aufschreibesysteme, palavra alemã que, ainda que seja habitualmente traduzida, 

para a língua inglesa, como Discourse networks, poderia ter sua acepção aproximada de 

“sistema de escrita” ou “sistema de notação”169.  

 Adalberto Müller, retomando as reflexões de Flusser acerca da diferença entre as 

imagens pintadas no interior das cavernas e a escrita dessa mesma cena, enfatiza que “A 

utilização da escrita consiste em abolir a simultaneidade ‘mágica’ em proveito de uma 

                                                           
166 MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 2007. 

p.102. 
167 Ibid., p.104. 
168 FLUSSER, Vilém. A escrita: há futuro para a escrita? São Paulo: Annablume, 2010. p.20. 
169 De acordo com David Wellbery, em sua introdução do livro Discourse networks, de Friedrich Kittler, 

Aufschreibrsysteme é “a neologism invented by Dr. Schreber, can be most literally translated as ‘systems of 

writing down’ or ‘notation systems’ (“um neologismo inventado pelo Dr. Schreber, que pode ser literalmente 

traduzido como ‘sistema de escrita’ ou ‘sistema de notação’”. KITTLER, Friedrich. Discourse networks 

1800/1900. California: Stanford University Press, 1990. p.xii. 
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linearização irreversível [...] As imagens se transformam em linhas, a Pré-história se 

transforma em História”170. Evidentemente, essa linearização do pensamento não ocorre 

somente no âmbito daquele que o produz, mas também no domínio daquele que lê o 

pensamento que se materializa linearmente, como afirma Flusser: “as linhas daquilo que está 

escrito não orientam os pensamentos apenas em sequências, elas orientam esses pensamentos 

também em direção ao receptor”171. Há uma passagem do romance Dom Quixote, de Miguel 

de Cervantes, que nos permite refletir sobre em que medida a afirmação de Flusser nos parece 

coerente. No capítulo 20, do Primeiro Quixote, Sancho Pança, para passar o tempo, conta 

algumas histórias ao seu amo. Contudo, seu modo de fazê-lo, interrompendo a narrativa para 

comentários digressivos, irrita Dom Quixote, que diz a Sancho:  

 

Si desa manera cuentas tu cuento, Sancho – dijo Don Quijote –, repitiendo dos 

veces lo que vas diciendo, no acabarás en dos dias; dilo seguidamente, y 

cuéntalo como hombre de entendimiento, y si no, no digas nada172. 

 

Assim como observou Roger Chartier, a respeito desta passagem, podemos afirmar 

que Dom Quixote “irrita-se com uma história que não tem a forma das histórias que está 

habituado a ler; na verdade, ele quer que a narrativa de Sancho se ajuste às normas da escrita 

linear, objetiva e hierárquica”173. Quando Lovecraft, como mostramos, reflete sobre o modo 

como a atmosfera se apresenta no nível das sensações, o que parece estar em jogo é, 

necessariamente, a questão da organização rítmica do texto, de modo a manter o leitor 

desejoso de seguir em frente. A propósito, é relevante assinalar que o ritmo é, justamente, o 

responsável pela criação de um estado de ânimo, que nos lança em direção a algo, seja quando 

                                                           
170 MÜLLER, Adalberto. Linhas imaginárias: poesia, mídia, cinema. Porto Alegre: Sulina, 2012. p.40. 
171 Ibid., p.21. 
172 “Se contas tua história desse modo – gritou Don Quixote –, repetindo cada fato duas vezes, serão precisos 

mais de dois dias para que termines de contá-la; continua, portanto, na sequência, e narra como um homem de 

entendiment: não sendo assim é melhor que te cales”. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. 261. O 

engenhoso fidalgo D. Quixote de La Mancha. [tradução: Sérgio Molina]. São Paulo: Ed. 34, 2002. p.259. 
173 CHARTIER, Roger. “Textos, impressão, leituras”. In_HUNT, Lynn (Org.). A nova história cultural. São 

Paulo: Martins Fontes, 2001. p.218. 



95 
 

caminhamos, quando ouvimos uma canção, ou quando lemos. O que virá em frente? Esta é, 

sem dúvida, uma das perguntas que revelam nossa inquietação na leitura das modalidades 

literárias denominadas de fantástico, insólito e estranho174. Caminhamos no ritmo do texto, 

sempre desejosos de saber o que virá em frente.  

Desde a segunda metade do século XVIII, os escritores deste gênero se empenharam 

no desenvolvimento de uma série de técnicas voltadas à manutenção de um determinado 

regime de atenção por parte do leitor; um modo de controlar o ritmo dos seus passos por entre 

palavras, parágrafos e páginas. Nesse sentido, um dos textos de maior relevância para a teoria 

da literatura oitocentista é “A filosofia da composição”, de Edgar Allan Poe. Nele, Poe 

procura compreender a relação entre a extensão da história e o potencial que a mesma teria 

para mobilizar os afetos do leitor. Nesse sentido, o escritor nos alerta que 

 

Se alguma obra literária é longa demais para ser lida de uma assentada, 

devemos resignar-nos a dispensar o efeito imensamente importante que deriva 

da unidade de impressão, pois, se requerem duas assentadas, os negócios do 

mundo interferem e tudo o que se pareça com totalidade é imediatamente 

destruído175. 

 

 

Poe, seguramente, reiteraria o tom repreensivo de Dom Quixote ao modo de narrar de 

Sancho Pança. Como se sabe, as narrativas do escritor norte-americano são fortemente 

marcadas por um controle estrito de cada vírgula, da sonoridade de cada palavra, com a 

finalidade de manter o leitor preso ao desenvolvimento das mesmas, sem tópicos digressivos. 

A preocupação de Poe, ao se referir aos “negócios do mundo” também pode ser pensada à luz 

do modo como os seus textos eram publicados: em periódicos dos jornais. Assim como hoje, 

                                                           
174 Uma vez que as definições acerca destas formas literárias sejam tão cediças, optamos por utilizar três dos 

termos mais frequentemente empregados no âmbito dos estudos de literatura para definir formas narrativas que, 

sob o nosso ponto de vista, apresentam duas características centrais: 1º) Consiste em uma determinada forma de 

organização linguística e, por extensão, genotípica que tem origem no século XVIII; 2º) Sob o ponto de vista 

temático, consistem em narrativas que encenam, epistemologicamente, um conflito entre “lo real y lo 

impossible”, para usar aqui as palavras de David Roas. ROAS, David. Tras los limites de lo real: uma definición 

de lo fantástico. Madrid: Páginas de Espuma, 2011. p.10. 
175 POE, Edgar Allan. “Filosofia da composição”. In: Poemas e ensaios. São Paulo: Globo, 2009. p.116. 
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na era da internet, discute-se sobre como manter a atenção e concentração de uma pessoa 

diante do bombardeio de informações que se apresenta na tela de seu computador, a estrutura 

da própria página de jornal oferecia, à literatura folhetinesca, vizinhança com anúncios, 

obituários, casos policiais, enfim, com uma gama variada de notícias que integravam a vida 

cotidiana da época.  

A preocupação em como manter, tecnicamente, um determinado regime de atenção 

propício à criação de certos efeitos de ordem afetiva, antes mesmo de Poe, já se configurava 

como um problema dos “estudos de literatura” – avant la lettre – desde a segunda metade do 

século XVIII. Em um ensaio seminal de 1773 sobre o romance O castelo de Otranto (1764), 

de Horace Walpole, por exemplo, os irmãos John e Anna Laetitia Aikin cunharam o termo 

“paradox of the heart”176 para designarem o estranho fenômeno através do qual sentimos 

prazer com a contemplação de cenas de horror. Assassinatos, terremotos, incêndios, 

naufrágios, entre outros desastres humanos, ainda que consistam em eventos que vão contra o 

nosso senso moral e nos aterrorizem, provocam, paradoxalmente, um prazer em ser ouvidos; 

para recorrermos a um exemplo de John e Laetitia, “When children, therefore, listen with pale 

and mute attention to the frightful stories of apparitions, we are not, perhaps, to imagine that 

they are in state of enjoyment [...] and fascinated by curiosity”177. Ainda que não empreendam 

uma investigação mais profunda sobre o fenômeno, o mérito dos irmãos Aikin foi identificar 

um sintoma, o de que “the more wild, fanciful, and extraordinary are the circunstances of a 

scene of horror, the more pleasure we receive from it”178. Constata-se, então, que, ainda que 

tanto os textos dos irmãos Aikin quanto o de Poe versem sobre uma mesma questão, a relação 

entre o ato da leitura e os efeitos emocionais provocados pelo mesmo, há uma diferença 

                                                           
176 AIKIN, John; AIKIN, Anna Laetitia. “On the pleasure derived from objects of terror”. In: CLERY, E.J.; 

MILES, Robert (Orgs.). Gothic documents: a sourcebook: 1700 – 1820.  Manchester: Manchester University 

Press, 2000. p.128. 
177 “Quando crianças, portanto, ouvem com atenção, mudas e empalidecidas, a terríveis histórias de aparições, 

nós não somos, talvez, capazes de imaginar o seu estado de deleite”. Ibid., p.129. 
178 “Quanto mais selvagem, maravilhosa e extraordinária são as circunstâncias da cena de horror, com mais 

prazer nós a recebemos”. Ibid., p.129. 
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marcante no modo de abordá-los. Para os irmãos Aikin, os estados afetivos são despertados 

por aquilo que é representado; já para Poe, o que importa é um modo de apresentação, de 

organização textual que faça com que o leitor – retornando a Lovecraft, que muito bem soube 

apreender os ensinamentos de Poe – sinta a “criação de uma determinada sensação”179. 

A preocupação de Guimarães Rosa com os efeitos provocados pelo seu texto talvez 

tenha, mesmo que de forma remota, filiação com essa tradição. Ainda na juventude, o escritor 

mineiro escreveu alguns contos de aventura, horror e mistério que foram premiados e 

publicados pelo jornal O cruzeiro. Em um deles, “O mistério de highmore hall”, por exemplo, 

conta-se uma história de horror que ocorre em um castelo nos confins da Escócia, cujo tema e 

linguagem evocam os de “A queda da casa de Usher”, de Edgar Allan Poe, como se pode 

perceber no exemplo: “O casarão cinzento, denegrido, meio desmantelado, acocorava-se no 

alto da colina, rodeado de paisagem tristemente árida. Reinava em torno a desolação e o 

silêncio”180. 

 Ainda que uma reflexão mais ampla sobre a influência da tradição do gênero 

fantástico na literatura de Guimarães Rosa pudesse ser produtiva, o nosso interesse, aqui, se 

dá, pontualmente, em compreender como uma determinada concepção de escrita em prosa 

como construção técnica voltada à deflagração de atmosferas emerge no final do século XVIII 

e se consolida no XIX para pensarmos em como esse fenômeno se desdobra na narrativa de 

“São Marcos”. Neste conto, cada parágrafo, frase, palavra, melodia e ritmo cumpre um papel 

determinante na realização daquilo que Barthes definiu do seguinte modo: “o leitor é, por 

assim dizer, puxado para frente ao longo do livro por uma força que é sempre mais ou menos 

disfarçada, da ordem do suspense”181.  

 Seja o ritmo, em Rosa; a unidade de efeito, em Poe; ou os paradoxos do coração, para 

os irmãos Aikin, o objetivo a ser alcançado, por todos, era o mesmo: a instauração de um 

                                                           
179 LOVECRAFT, H.P. O horror sobrenatural em literatura. São Paulo: Iluminuras, 2007. p.17. 
180 ROSA, Guimarães. Antes das primeiras estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011. p.19. 
181 BARTHES, Roland. O rumor da língua. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p.38. 
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novo regime de atenção no processo de leitura, fenômeno que, muitas vezes, foi motivo de 

controvérsia. Uma das consequências mais curiosas do desenvolvimento desse modo técnico 

de manter a atenção do leitor e provocar-lhe sensações variadas foram os debates ocorridos na 

Alemanha no início do século XIX acerca do perigo representado pelas práticas imersivas de 

leitura do gênero que os alemães chamam de Schauerroman (romance de calafrios). De 

acordo com Stefan Andriopoulos, esse tipo de fenômeno foi chamado, na Alemanha, de 

Lesensucht (vício de leitura) ou Lesewut (furor de leitura) e, em sua pesquisa, o teórico faz 

uma remissão ao texto A arte de ler livros (1799), de Johann Adam Bergk, um libelo contra a 

literatura fantástica, em virtude do fato de que, através dela,  

 

a imaginação [do leitor] refestela-se num mundo encantado, enquanto sua 

razão adormece (...), ao passarem constantemente por ele novas, 

extraordinárias e estranhas aparições, como uma caixa óptica”182. 

 

 A aproximação entre “imaginação” e uma “caixa óptica”, proposta por Bergk, nos 

parece providencial, uma vez que aponta para a existência de uma relação de semelhança 

entre um objeto técnico e o fluxo dos nossos estados mentais183, o que revela que, quando 

falamos em literatura, não é possível desvincular a dimensão técnica da cognitiva e afetiva. O 

objeto livro, a tecnologia do alfabeto, as técnicas de organização da linguagem; enfim, a 

técnica parece, sim, estar presente no processo de construção das ambiências no domínio da 

literatura. E de que modo essas reflexões nos permitem pensar a própria obra de Guimarães 

Rosa? O escritor mineiro é aquele que, efetivamente, nos mostra, através de seus textos, como 

o controle rigoroso do ritmo e da prosódia são modos de sugerir ambiências; seja aquele clima 

típico de vida no interior, que ecoa do canto dos pássaros e do som da brisa que passa na copa 

                                                           
182 BERGK, J. A. “Die Kunst, Bücher zu lesen” apud ANDRIOPOULOS, Stefan. Aparições espectrais: o 

idealismo alemão, o romance gótico e a mídia óptica. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014. p.106. 
183 Essa relação, é fundamental destacar, voltou a ser explorada pela psicanálise (RANK, Otto. Double: a 

psychoanalytic study. North Carolina: The University of North Carolina Press, 1971) e pela teoria da mídia 

alemã (KITTLER, Friedrich. Gramophone, film, typewriter. California: Stanford University Press, 1999). 
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das árvores, ou a atmosfera agonizante da experiência de um sujeito que, subitamente, fica 

cego. 

 

2.2.3 Ambiência, leitura e performance 

 

 A comunicação escrita, como vimos, envolve um processo tecnológico através do qual 

codificamos não só imagens mentais, mas também elementos de ordem material, 

particularmente a prosódia e o ritmo. Nesse sentido, a leitura de um texto envolve, também, os 

diversos fenômenos próprios à expressão da fala, tais como acentuação, entoação, velocidade 

e qualidade da voz, aspectos presentes no fragmento de texto abaixo: 

 

- Boa coisa é uma foice, heim, Aurísio? Serve para tudo... Agora, para tirar 

bicho-de-pé, serve não. Ou será que serve?... 

- Não caçoa! Boa mesmo!... Eu cá não largo a minha. Arma de fogo viaja a 

mão da gente longe, mas cada garrucha tem seu nome com sua moda... Faca já 

é mais melhor, porque toda faca conta de somar! Para foice não tem nem reza, 

moço...184 

 

 O fragmento acima apresenta um diálogo entre José, o protagonista do conto, e 

Aurísio Manquitola, personagem com quem ele se encontra no seu percurso em direção à 

mata. A princípio, trata-se de uma conversa através da qual o narrador-personagem apresenta 

uma indagação acerca daquilo que se pode fazer com uma foice. Contudo, ao receber como 

resposta “Não caçoa!”, essa exclamação somada à própria natureza insólita da pergunta – tirar 

bicho de pé com uma foice – deixa transparecer o caráter irônico do questionamento de José. 

Nesse sentido, é fundamental observar, a própria natureza entoacional da frase passa por uma 

alteração, tendo em vista que uma indagação irônica exige um tipo de entoação cuja variação 

de altura apresenta-se de forma distinta daquela que encontramos em uma frase que visa de 

natureza indagativa. 

                                                           
184 ROSA, Guimarães. “São Marcos”. In: Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p.268. 
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 Há, para além do discurso irônico, uma série de elementos que parecem nos fazer 

sentir, linguisticamente, a experiência de testemunhar um diálogo típico do norte de Minas, 

seja através do emprego das reticências, indicando pausas, seja pelo uso da variante coloquial 

da língua (“mais melhor”), pelo emprego de provérbios populares (“cada garrucha tem seu 

nome com sua moda”), ou, ainda, por uma certa fragmentação sintático-semântica das frases. 

Tudo isso emula uma atmosfera do interior, em que a linguagem vive mais solta, livre, é 

falada de forma mais sensual, vagarosamente, sem pressa.  

 Os sinais gráficos inscritos em uma página se apresentam como imagens. Cabe a nós, 

leitores, produzirmos os sons que se encontram apenas representados, codificados, através 

desses sinais; nós, leitores, somos os responsáveis por transformar essas informações gráficas 

em pulsos rítmicos, em melodia, através da performance. A princípio, o emprego desta 

palavra pode soar estranho e inapropriado, uma vez que ela normalmente designa a atuação de 

um corpo diante de um público. Mas, se estamos falando, aqui, em uma leitura privada, a do 

sujeito que lê, no sofá de casa, um conto de Guimarães Rosa, como podemos admitir o seu 

uso? Em que sentido ela é aqui empregada? 

 Ao refletir sobre essa questão, o medievalista Paul Zumthor concluiu que “o que na 

performance oral pura é realidade experimentada, é, na leitura, da ordem do desejo”185; o que 

significa dizer, ainda segundo Zumthor, que “Nos dois casos, constata-se uma implicação 

forte do corpo, mas essa implicação se manifesta segundo modalidades superficialmente (e 

em aparência) muito diferentes”186. É dentro dessa perspectiva que a leitura deve ser pensada 

como um processo performativo; isto é, na medida em que lemos um texto o tiramos de uma 

virtualidade para efetuarmos a sua presentificação. É oportuno lembrar que a palavra virtual, 

etimologicamente, pode tanto indicar a ideia de força, potência; pelo latim clássico – virtus –, 

                                                           
185 ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção, leitura. São Paulo: Cosac Naify, 2007. p.35. 
186 Ibid., p.35. 
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como aquilo que existe como atributo futuro; no latim medieval – virtualis187. É nesse sentido 

que o texto possui uma força, uma potência, um desejo de vir-a-ser que só se realiza quando 

lido, ou seja, quando é posto em performance; é ela que nos dá o poder de possuir as palavras; 

de tê-las dentro de nós, vibrando em nosso aparelho fonador. Nos termos de Octavio Paz, “Se 

a linguagem é um contínuo fluxo-e-refluxo de frases e associações verbais governado por um 

ritmo secreto, a reprodução desse ritmo nos dará poder sobre as palavras”188.  

 A presença do corpo na performance já está na própria etimologia da palavra, derivada 

do latim per-formare, isto é, “dar forma” física a algo. Nesse sentido, pensar a leitura como 

performance significa situá-la no âmbito daquilo que Paul Zumthor entende como “um 

Dasein comportando coordenadas espaço-temporais e físico-psíquicas concretas, uma ordem 

de valores encarnada em um corpo vivo”189. A pintura de gênero do século XIX nos forneceu 

flagrantes preciosos desse processo, como o quadro a seguir, Moça com livro, pintado em 

1879 por José Ferraz de Almeida Júnior. 

 

                                                           
187 De acordo com o Dicionário SESC de cultura: “Do latim clássico virtus, com o sentido de potência, pelo 

latim medieval virtualis, designa, na filosofia escolástica, o que existe como atributo futuro, como possibilidade 

intrínseca do vir-a-ser (uma criança tornar-se adulta) e não em ato presente. CUNHA, Newton. Dicionário Sesc: 

a linguagem da cultura. São Paulo: Perspectiva: Sesc São Paulo, 2003. p.674. 
188 PAZ, Octavio. O arco e a lira. São Paulo: Cosac & Naify, 2012. p.60. 
189 ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção, leitura. São Paulo: Cosac Naify, 2007. p.31. 
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 Figura 5: José Ferraz de Almeida Jr. Moça com Livro. s/d190. 

 

Pintor acadêmico, Almeida Jr., seguindo a tradição da pintura de gênero francesa de 

Watteau e Fragonard representa uma moça, deitada de bruços sobre a grama, que folheia 

delicadamente as páginas de um livro com uma mão enquanto apoia o queixo com a outra. Ao 

cristalizar esse momento de interrupção da leitura para possíveis devaneios românticos da 

leitura, Almeida Jr. concebeu um trabalho que evoca a célebre observação de Roland Barthes 

de que lemos “levantando a cabeça”191, isto é, produzindo sentidos que nos impõem afluxos 

de “ideias, associações e excitações”192. A leitura é, antes de qualquer outra coisa, uma 

atividade perceptiva e, enquanto tal, demanda a busca de uma posição mais confortável para 

visualizar as palavras, um movimento contínuo dos olhos e da cabeça que seguem a 

linearidade da organização do texto, uma ação das mãos guiando a leitura, passando as 

páginas, e, frequentemente, uma movimentação dos próprios lábios visando ao 

acompanhamento do que se lê. Contudo, para além desses aspectos físico-perceptivos, há 

                                                           
190 Fonte: http://masp.art.br/masp2010/acervo_detalheobra.php?id=364. Acesso em: 23 de março de 2014. 
191 BARTHES. O rumor da língua. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p.26. 
192 Ibid., p.26. 

http://masp.art.br/masp2010/acervo_detalheobra.php?id=364
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também componentes físico-psíquicos que são deflagrados ao longo do processo de leitura, 

como observa Paul Zumthor: “Você pode ler não importa o quê, em que posição, e os ritmos 

sanguíneos são afetados”193. Portanto, ainda que a leitura silenciosa implique um nível de 

performance mais baixo, uma vez que não demanda envolvimento tão intenso do corpo como 

na leitura em voz alta, há sim uma certa dimensão dessa atividade que se faz presente, uma 

vez que é a sensação física do ritmo da leitura que realizamos que nos dita como seguir em 

frente; assim como quando caminhamos, em que a sensação dos passos dados dita o ritmo dos 

que estão por vir. 

 Guimarães Rosa concebeu uma obra que, efetivamente, demanda a performance. 

Atreveríamo-nos dizer que os seus efeitos só são plenamente sentidos se lidos 

adequadamente. Por adequadamente, aqui, não nos referimos a um possível processo de 

normatização da leitura, mas a uma prática de leitura que consiga colocar em ação tudo aquilo 

que está virtualmente no texto de Rosa: o sotaque do norte de Minas, o coloquialismo, as 

ironias e os jogos rítmicos e prosódicos; pois, como afirmou Adalberto Müller “é sempre a 

leitura que desperta o texto de seu adormecimento nos infinitos arquivos da História”194. 

Portanto, é a partir da leitura que irrompe toda a magia da escrita de Rosa; é ela que desperta 

o potencial do texto para nos capturar em uma determinada modulação afetiva; fazer-nos 

imergir em uma determinada ambiência. 

 

2.3 O feitiço de Guimarães Rosa: tecnologia como magia 

 

 O escritor peruano Mario Vargas Llosa conta, em seu livro Cartas a un joven 

novelista, sobre o processo obsessivo empreendido por Gustave Flaubert na escrita de 

Madame Bovary. Segundo Llosa, o escritor francês buscava atingir aquilo que ele chamava de 

                                                           
193 ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção, leitura. São Paulo: Cosac Naify, 2007. p.33. 
194 MÜLLER, Adalberto. “Ambiências afetivas em Amor à Flor da Pele, de W. Kar Wai. Ilha do Desterro. 

Florianópolis, n. 65, Jul/Dez 2013. p. 063-071. 
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le mot juste, isto é, a palavra mais adequada para se expressar uma determinada ideia. Mas 

como e quando Flaubert sabia que a havia encontrado? “Se lo decía el oído”, diz Llosa a 

respeito do depoimento do escritor francês, “la palabra era justa cuando sonaba bien. Aquel 

ajuste perfecto entre forma y fondo — entre palabra e Idea — se traducía en armonía 

musical”195. Flaubert, portanto, submetia suas frases à prova da oralidade: 

 
Salía a leer en voz alta lo que había escrito, en una pequeña alameda de tilos 

que todavía existe en lo que fue su casita de Croisset: la allée des gueulades (la 

alameda del vocerío). Allí leía a voz en cuello lo que había escrito y el oído le 

decía si había acertado o debía seguir buscando los vocablos y frases hasta 

alcanzar aquella perfección artística que persiguió con tenacidad fanática hasta 

que la alcanzó196. 

 

 É praticamente irresistível ouvir a história de Flaubert e não associá-la a Guimarães 

Rosa. Assim como o escritor francês, Rosa parece perseguir, a todo momento, le mot juste; 

uma relação de pertinência entre a sonoridade de uma frase, palavra ou fonema, e o sentido 

sugerido pelo ato de sua própria produção. É desse modo que o emprego do sufixo “-osa” 

ajuda a enfatizar a ideia de distância no sintagma “volta quilometrosa”197; assim como, na 

frase “Pelas frinchas, entre festões e franças”198, é inegável que a escolha dos vocábulos se 

deu por eles serem iniciados pelo som labiodental [f], sugerindo a leveza própria desse efeito 

aliterativo; e, assim, Guimarães Rosa vai buscando essa justeza das palavras, explicitando, 

muitas vezes, essa intenção no próprio plano da narrativa ficcional: “quem não terá ímpeto de 

criar um vocativo absurdo e bradá-lo – Ó colossalidade! – na direção da altura”199. 

 As palavras, em Rosa, encontram, portanto, sua justeza na performance, responsável 

pela submissão das mesmas a um teste rítmico e prosódico; à prova da gueulade, para 

                                                           
195 “Se a dizia ao ouvido [...] a palavra era exata quando soava bem. Aquele ajuste perfeito entre forma e 

conteúdo – entre palavra e ideia – se traduzia em harmonia musical”. LLOSA, Mario Vargas. Cartas a um joven 

novelista. Barcelona: Editorial Planeta S.A., 1997. p.32. 
196 “Saía para ler em voz alta o que havia escrito, em uma pequena alameda de tilos que ainda existe em que foi 

sua casa de Croisset: la allée des gueulades (a alameda do vozerio). Ali lia em voz alta o que tinha escrito e o 

ouvido lhe dizia se havia acertado ou se devia seguir buscando palavras e frases até alcançar aquela perfeição 

artística com uma fanática tenacidade até que a alcançou”. Ibid., p.32. 
197ROSA, Guimarães. “São Marcos”. In: Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.  p.277. 
198 Ibid., 278. 
199 Ibid., p.274. 
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voltarmos a Flaubert. É isso que faz ressoar a fala coloquial, cantada e ritmada do povo do 

interior; é daí que ecoa o gosto e a repulsa, a intimidade e o estranhamento, o medo e o 

encantamento exercido pelas palavras; as diferentes ambiências presentes em “São Marcos” 

são formadas, justamente, a partir dessas diversas cadências rítmico-melódicas que 

construímos ao longo do próprio ato da leitura. As atmosferas emergem das diferentes dicções 

às quais somos expostos ao longo do texto: das frases de fôlego longo de José aos sintagmas 

monossilábicos e fragmentados de Aurísio Manquitola; dos poemas inscritos nos troncos das 

árvores ao longo monólogo interior do protagonista; e, evidentemente, em virtude da própria 

dimensão polifônica do texto, através da qual Guimarães Rosa, estrategicamente, dá voz à sua 

galeria de personagens: Sá Nhá Rita Preta, Cesária Velha, João Mangolô, Gestal da Gaita, 

Tião Tranjão; todos nos seus respectivos sotaques; nos seus respectivos ritmos. 

 O ritmo parece ser o lugar em que as palavras podem ser tocadas com a voz; o lugar 

em que elas ganham densidade, peso, “canto e plumagem”200; não é por acaso que Octavio 

Paz afirma que “o ritmo não é exclusivamente uma medida vazia de conteúdo, mas uma 

direção, um sentido”201; como, para reiterarmos nossa metáfora, os passos que damos ao 

caminharmos, em que o anterior sempre influi sobre o seguinte, indicando o metro e a 

cadência àquele que virá. Tomemos um caso presente em “São Marcos”. Em uma 

determinada passagem, José conta que, certa vez, escreveu o seguinte texto, abaixo de um 

poema que havia encontrado inscrito em um bambuzal, na entrada de Calango-Frito: 

 

   Sargon 

   Assarhaddon 

   Assurbanipal 

   Teglattphalasar, Salmanassar 

   Nabonid, Nabopalassar, Nabucodonosor 

   Belsazar 

   Sanekherib202. 

    

                                                           
200 ROSA, Guimarães. “São Marcos”. In: Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001., p.274. 
201 PAZ, Octavio. O arco e a lira. São Paulo: Cosac & Naify, 2012. p.64. 
202 ROSA, Guimarães. op. cit., p.274. 
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 A leitura deste fragmento nos impõe um desafio: o de encontrar a sua “justa leitura”. 

Uma vez que ele apresenta palavras com as quais não estamos familiarizados dentro de uma 

estrutura versificada, o lemos e o relemos para encontrar a sua cadência rítmico-melódica, 

que, aos poucos, vai se revelando nas tônicas localizadas nas sílabas finais de cada palavra, 

sugerindo uma espécie de invocação em curso. Ao nos concentrarmos na dimensão prosódica, 

vamos abstraindo daquilo que se encontra no plano semântico – uma enumeração dos nomes 

de reis da Babilônia – e, desse modo, os personagens são destituídos de sua relevância 

histórica, tornando-se apenas nomes, sons, ritmos; nas próprias palavras do narrador: “E era 

para mim um poema esse rol de reis leoninos, agora despojados da vontade sanhuda e só 

representados na poesia [...] só por causa dos nomes”203. É nesse sentido que o caráter 

rítmico-melódico de um texto opera uma espécie de obliteração da sua dimensão semântica 

para nos fazer sentir a sua concretude sensível. 

O que nos diz, portanto, as várias cadências rítmico-melódicas presentes em “São 

Marcos”? Como estes fenômenos participam da própria construção de sentidos do texto e 

operam a produção de uma ambiência? A partir de uma análise dos aspectos prosódicos, 

propomos, então, a divisão deste conto em três momentos. Não há, no texto, é bom ressaltar, 

elementos gráficos que o dividam em seções e, não obstante a nossa sugestão, outras 

propostas de divisão poderiam ser apresentadas. Contudo, parece-nos ser possível identificar 

três atmosferas modulando a nossa leitura ao longo da história: uma primeira cuja linguagem 

é predominantemente narrativa, com longas orações subordinadas e entrecortada por várias 

enunciações em discurso direto; uma segunda, em que a narração cede lugar ao modo 

descritivo e de natureza auto-reflexiva; e uma terceira, na qual diversos recursos sintático-

semânticos são empregados para nos fazer sentir a inquietação provocada pela experiência de 

estupor do protagonista diante da cegueira, que o leva a um extenso monólogo interior. Nosso 

                                                           
203 ROSA, Guimarães. “São Marcos”. In: Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p.274. 
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objetivo, aqui, é, portanto, compreender de que modo que a organização sintático-semântica 

do texto e suas implicações na construção da prosódia textual influem sobre nossas 

modulações afetivas, ao longo da leitura – da performance –, e participam, decisivamente, da 

produção de ambiências. 

A primeira parte da história é, fundamentalmente, marcada pelo embate entre a 

mentalidade de José, avessa à crença na feitiçaria, e a dos moradores de Calango-Frito, 

temerosos sobre a sua eficácia. Neste sentido, há uma predominância do modo narrativo, com 

a interpenetração de pequenas histórias, pequenos “causos”, sobre a narrativa principal. Neste 

segmento, o desenho rítmico-melódico é marcado por uma certa alternância entre dois 

padrões de construção frasal; um, caracterizado por longas frases enumerativas, repletas de 

orações subordinadas; e outro, em que se dispõem diálogos compostos por frases curtas e 

fragmentadas.  

Desde o início da história, José, o narrador – aliás, aquele que tem controle sobre a 

enunciação, é fundamental destacar – quer nos provar uma tese: a de que, ainda que 

mantivesse algumas superstições204, acreditava que a feitiçaria era uma prática inócua de 

gente ignorante do interior. As frases assertivas parecem indicar, pela sua própria forma 

entoacional, essa autoconfiança do médico em relação ao seu saber: “não acreditava em 

feiticeiros”205; “E me ria dessa gente toda do mau milagre”206; “Com isso eu me crescia, mais 

mandando”207. Não há, nessa parte, frases interrogativas; só há espaço para a asseveração. 

Essa relação entre a certeza intelectual, o domínio da linguagem e o modo de expressão 

                                                           
204 O natureza supersticiosa do personagem é revelada no seguinte trecho: “Além do falado, trazia comigo uma 

fórmula gráfica: treze consoantes alternadas com treze pontos, traslado feito em meia-noite de sexta-feira da 

Paixão, que garantia invulnerabilidade a picadas de ofídios”. Ainda assim, é interessante notar como ele tinha 

vergonha de expressar, publicamente, sua crença: “Dou de sério que não mandara confeccionar com papelucho o 

escapulário em baeta vermelha, porque isso seria humilhante; usava-o dobrado, na carteira”. ROSA, Guimarães. 

“São Marcos”. In: Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p.262. 
205 Ibid., p.261. 
206 Ibid., p.262. 
207 Ibid., p.263. 
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entoacional pode ser evidenciada, por exemplo, no encontro entre José e João Mangolô, 

feiticeiro local: 

 

- Ô Mangolô! 

- Senh’us’Cristo, Sinhô! 

- Pensei que você era uma cabiúna de queimada... 

- Isso é graça de Sinhô... 

- ...Com um balaio de rama de mocó, por cima!... 

- Ixe! 

- Você deve conhecer os mandamentos do negro... Não sabe? “Primeiro: todo 

negro é cachaceiro...” 

- Ôi, oi!... 

- “Segundo: todo negro é vagabundo.” 

- Virgem!  

- “Terceiro: todo negro é feiticeiro...”208 

 

 Esse diálogo revela, no próprio nível da estruturação frasal, o contraste entre o 

discurso do médico, letrado e articulado; e o do feiticeiro local, monossilábico. Ao enumerar, 

de forma sarcástica, o que seriam os “mandamentos do negro”, evidencia-se como o tom 

assertivo da fala de José está em consonância com aquilo que visa a fazer: normatizar 

(“Primeiro”, “Segundo”, “Terceiro”) um determinado comportamento racial. Cabe a Mangolô 

expressar surpresa, através do uso de monossílabos cuja função se assemelha à de interjeições, 

como “Ixe!” e “Oi, oi”. É nesse sentido que é estabelecida uma hierarquia entre eles a partir 

do modo como cada um articula a linguagem; fato que, sob o ponto de vista da prosódia, 

impõe uma cadência rítmica que se dá, efetivamente, através da alternância regular entre 

frases longas – as de José – e curtas, as de João Mangolô. 

O tom irônico de José não se situa somente em uma determinada passagem da 

narrativa, mas se espraia por todo o texto, como é possível evidenciar no exemplo abaixo: 

 

E me ria dessa gente toda do mau milagre [...] do sapo com uma hóstia 

consagrada na boca, e a boca costurada para ele não cuspir fora a partícula, e 

depois batizado em pia de igreja, e, mais polvilhado de terra de cemitério, e, 

                                                           
208 ROSA, Guimarães. “São Marcos”. In: Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p.266. 
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ainda, pancada nele sapo até meio-morrer, para ser escondido finalmente no 

telhado de um sujeito; e do João Mangolô, velho-de-guerra, voluntário do 

mato nos tempos do Paraguai, remanescente do “ano da fumaça”, liturgista 

ilegal e orixá-pai de todos os metapsíquicos por-perto, da serra e da grota, e 

mestre em artes de despacho, atraso, telequinese, vidro moído, vuduísmo, 

amarramento e desamarração209.  

 

 Neste fragmento, o caráter de deboche de José em relação às práticas de feitiçaria 

locais, explicitado no sintagma “E me ria dessa gente toda do mau milagre”, contamina todo o 

parágrafo, através do qual uma longa enumeração intensifica a ideia de que a crença na sua 

eficácia era largamente difundida e envolvia um conjunto bastante diversificado de práticas. O 

emprego do polissíndeto – uso reiterado da conjunção aditiva “e” –, para ligar os termos 

presentes nessa enumeração acabam fazendo-nos sentir, a partir da performance, o quão 

extensas e variadas eram essas práticas; parece que elas não terminam; perdemos o fôlego ao 

longo da sua leitura.  

 É evidente que, ao adotar esse tipo de construção, Guimarães Rosa busca simular o 

ritmo contínuo da fala, em que não necessariamente fazemos pausas, nem impomos 

pontuações ao regime da oralidade. Mas, ao mesmo tempo, essa linguagem vai exibindo o seu 

próprio processo de construção, a partir do qual a aparente prolixidade das longas 

enumerações e dos tópicos digressivos lá inclusos revela uma linguagem que se desdobra, 

onde uma imagem puxa a outra, que puxa a outra e assim sucessivamente: “A gente acudiu, 

mas não viu nada: não era topada, nem estrepe, nem sapecado de taratana, nem ferroada de 

marimbondo, nem bicho-de-pé apostemado, nem mijacão, nem coisa de ver...”210.  

Após o percurso em direção à mata, que envolveu o encontro com moradores locais, 

José se entretém com uma espécie de “duelo de poesia” que mantém com um desconhecido, a 

partir do qual ambos escrevem pequenos textos em verso no tronco da vegetação local. 

                                                           
209 ROSA, Guimarães. “São Marcos”. In: Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p.262. 
210 Ibid., p.263. 



110 
 

Permanece aqui, a linha rítmica da primeira parte, ainda que haja a introdução de algo novo, o 

texto versificado: 

 

   Teus olhos tão singular 

   Dessas trancinhas tão preta 

   Qero morer eim teus braços 

   Ai fermosa marieta211. 

 

 O ritmo contínuo próprio da escrita em prosa é entrecortado por quatro trechos em que 

o texto é organizado em versos; no caso em destaque, trata-se de um padrão de versificação 

que dá um ritmo popular e contínuo – o da redondilha maior, com versos de sete sílabas 

métricas e com rimas alternadas nos versos 2 e 4. 

O “duelo de poesia” termina com a frase “E nesse caminho estamos”212, que alude ao 

fato de que esse embate poético que se assemelhava, tanto em termos formais como temáticos 

à tradição do repente ou das emboladas, se encontrava, até esse momento, ainda em 

andamento, em um estágio indeterminado. A frase seguinte – “Não avisto mais os bambus. 

Agora apanho outra vez a estrada-mestra [...]” dá início a um outro andamento rítmico do 

texto, fruto de uma nova relação sintático-semântica que é estabelecida: ao caráter polifônico 

da narrativa se impõe uma única voz, em monólogo interior. Deste ponto para frente, a 

linguagem se esforça em construir uma armadura que permita transmitir o grau de 

encantamento do sujeito com a contemplação da paisagem: 

 

E, nas ramas, rindo, cheirosos epidendros, com longos cabelos machetados de 

cores, com pétalas desconformes, franzidas, todas inimigas, encrespadas, 

torturadas, que lembram bichos do mar róseo-maculados, e roxos, e ambarinos 

– ou máscaras careteantes, esticando línguas de ametista213. 

  

                                                           
211 ROSA, Guimarães. “São Marcos”. In: Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p.274. 
212 Ibid., p.277. 
213 Ibid. p.277. 
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O fragmento em destaque é composto por uma frase longa, através da qual a descrição 

dos “epidendros” é realizada mediante o uso de personificações (“longos cabelos”) e de 

elementos que lhe conferem musicalidade (“franzidas, todas inimigas, encrespadas, 

torturadas”). O modo de observação que se desenvolve, aqui, não está no nível de uma 

descrição objetiva, orientada pelos princípios da botânica; tampouco tem como objetivo 

informar ao leitor um determinado aspecto da planta; o que ocorre, de fato, é um processo em 

que a contemplação da natureza abre a perspectiva para uma representação em que a 

enunciação vai se tornando poética, no sentido da constituição de uma linguagem que vai se 

movendo livremente de um conteúdo a outro em um fluxo rítmico contínuo gerado pela 

Stimmung que agarra o protagonista em sua incursão pelo mundo natural. Aqui, há uma 

mudança rítmica fundamental: da leveza e rapidez, passamos para uma narrativa de 

andamento mais lento, bem adequada para indicar esse processo de meditação do narrador 

diante dos fenômenos naturais que o cercam; o ritmo está numa relação de pertinência com a 

modulação afetiva que o sujeito mantém com o entorno. Como Émile Benveniste nos lembra, 

o ritmo envolve uma “vasta unificação do homem e da natureza”214. Gradativamente, o 

contato que José estabelece com a natureza parece levá-lo a uma espécie de encantamento que 

o faz perceber a passagem do tempo de outra maneira – “Corre o tempo”215, “E assim também 

o tempo foi indo”216, diz ele. O tempo não significa mais uma necessidade de agir sobre o 

mundo, de produzir bens – como diria Benjamin Franklin, “time is Money” – mas consiste em 

um modo de se deixar levar por esse processo imersivo na temporalidade da própria natureza, 

e – por que não? – na Stimmung da própria natureza.  

 Aos poucos, a linguagem vira uma alquimia, vai apresentando um poder de 

transformação da própria natureza das coisas; aí reside a verdadeira dimensão daquilo que 

                                                           
214 BENVENISTE, Émile. Problemas de lingüística geral I. Campinas, SP: Pontes Editores, 2005. p.361. 
215 ROSA, Guimarães. “São Marcos”. In: Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p.282. 
216 Ibid., p.283. 
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Ernst Cassirer entende como “o poder da metáfora”217. É essa concepção que emerge quando 

o narrador descreve as folhas de imbaúba através de uma sucessão de sentidos figurados:  

 

as folhas são estrelas verdes, mãos verdes espalmadas; mais longe, levantam-

se das grotas, como chaminés alvacentas; longe-longe, porém, pelo morro, 

estão moças cor de madrugada, encantadas, presas, no labirinto do mato218. 

 

O momento-chave dessa relação de equilíbrio com a própria “temporalidade da 

natureza” é marcado pela palavra empregada para definir essa experiência: “Paz”. Essa 

palavra “Paz” aparece sozinha, deslocada em um parágrafo seguida por um ponto final, o que 

marca uma espécie de fim no processo rítmico que vinha se desenvolvendo ao longo das 

partes descritivas. Uma cadência rítmica que vai desacelerando até se encerrar no som 

fricativo, contínuo e de intensidade decrescente da consoante [z] que desaparece levemente 

em nossos lábios em direção a um silêncio total. Estamos aqui em uma espécie de ponto zero, 

no domínio do equilíbrio absoluto. 

É justamente a frase que sucede a palavra “Paz”, no parágrafo posterior, que introduz 

uma tensão que rompe com a situação de calmaria reinante: “E, pois, foi aí que a coisa se deu, 

e foi de repente: como uma pancada preta, vertiginosa, mas batendo de grau em grau – um 

ponto, um grão, um besouro, um anu, um urubu, um golpe de noite...E escureceu tudo”219. A 

partir do momento em que José é acometido pela cegueira, há uma série de mudanças que 

operam sobre os parâmetros linguísticos que orientavam a construção do texto até então e que 

influem, decisivamente, na sua dimensão rítmico-melódica. Os movimentos corporais que 

realizamos no ato da leitura – performance – parecem suscitar estados afetivos análogos aos 

do protagonista, subitamente acometido pela cegueira. É como se Guimarães Rosa quisesse 

nos impor um feitiço através da “tecnicidade do texto”. 

                                                           
217 CASSIRER, Ernst. Linguagem e mito. São Paulo: Perspectiva, 2009. p.64. 
218 ROSA, Guimarães. “São Marcos”. In: Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.  p.278. 
219 Ibid., p.283. 
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Assim que tudo escurece repentinamente para José, percebemos nítidas mudanças na 

estrutura textual, se a compararmos com as partes anteriores do conto. O fato de ter sido 

vitimado por uma cegueira cuja origem lhe é desconhecida e a necessidade de ter que lutar 

para tentar recuperar sua condição anterior deixam José em estado de estupor220; e, assim, 

junto com a percepção e a cognição, a linguagem se desmorona. Ao longo desta terceira parte 

– um longo monólogo interior de José –, é possível evidenciar uma mudança considerável na 

sintaxe das frases, que ocasiona uma certa fragmentação à fluidez narrativa que preponderava 

nas partes anteriores. Se a contemplação era uma atividade através da qual o sujeito, 

capturado pela temporalidade da própria natureza, produzia extensas orações subordinadas, 

deixando-se levar pelo jogo imagem-puxa-imagem, a apreensão provocada pela perda de um 

dos sentidos motiva um outro tipo de pensamento, de caráter fragmentado e projetado para a 

resolução de um problema iminente: “Capto-o. Sinto-o direto, pessoal. Vem do mato? Vem 

do sul. Todo sul é o perigo. Abraço-me com a suína. O coração ribomba. Quero correr”221.  

É evidente que o primeiro desdobramento da experiência da cegueira no âmbito da 

linguagem consiste no modo como a modalidade descritiva fica comprometida no processo de 

enunciação do sujeito. Como se sabe, descrever consiste em uma operação de linguagem 

através da qual produzimos sentenças que nos permitem apresentar fenômenos percebidos em 

uma dimensão espacial. Portanto, desprovido da visão – um dos sentidos mais ativos que 

possuímos –, resta ao narrador a solidão da “treva, pesando e comprimindo absoluta”222. 

Dentro dessa perspectiva, às longas orações subordinadas das duas primeiras partes, impõem-

se, agora, sintagmas curtos – orações assindéticas –, como se a não possibilidade de ver 

também não lhe permitisse mais adjetivar, resumindo a sentença àquilo que se tem 

                                                           
220 É valido lembrar que esta palavra é empregada no campo da medicina para designar um “estado de 

inconsciência profunda de origem orgânica, com desaparecimento da sensibilidade ao meio ambiente e da 

faculdade de exibir reações motoras”. Por extensão, o seu sentido figurado diz respeito à “imobilidade súbita 

diante de algo que não se espera; grande surpresa, espanto, assombro”. HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de 

Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p.1268. 
221 ROSA, Guimarães. “São Marcos”. In: Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p.290. 
222 Ibid., p.283. 
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consciência de estar fazendo: “Devo ter perdido mais de um minuto, estuporado. Soergui-me. 

Tonteei. Apalpei o chão”223. Esta mudança nas condições perceptivas não resultará apenas em 

uma ausência de descrição visual, mas em uma mudança no modo como ela ocorre, com base 

em imagens-mentais produzidas a partir de comparações e metáforas (“Como se eu estivesse 

no compacto de uma montanha, ou se muralha de fuligem prolongasse o meu corpo”224) ou 

recorrendo a outros sentidos, como o tato e a audição (“Tacteio”; “Ouvindo. Passara toda a 

minha atenção para os ouvidos”225). 

 A perda da visão, portanto, provoca mudanças na própria condição afetiva do 

narrador; agora, inseguro sobre aquilo que o acomete. No entanto, há uma necessidade de 

saber o que se passa (“Portanto...Estaria eu...Cego?”226); de manter o autocontrole (“Mas, 

calma...calma”227); de identificar o que se move ao redor (“Espera, há alguma 

coisa...Passos?”); de ter a si próprio como interlocutor (“Oh...Diabos e diabos...oh”). Em 

virtude da ausência da visão, os pensamentos e movimentos do personagem se tornam mais 

lentos, meticulosamente calculados; implicando a presença constante das reticências que, no 

âmbito rítmico-melódico, cria uma leitura repleta de pausas. Dentro dessa perspectiva, o 

discurso autoconfiante, repleto de frases assertivas, cede às frases interrogativas, que revelam 

a insegurança do personagem com relação àquilo que se passa: “Será que andei?”228, “Que 

posso? Nada”229. A abundância de sentenças indagativas implica, necessariamente, um outro 

ciclo entoacional, com diferentes contornos melódicos. É, ainda essa mesma incerteza, fruto 

da total incompreensão sobre o que se passa, que gera uma linguagem repetitiva, espelho de 

uma consciência que vacila, que não consegue articular termos que definam, com precisão, o 

que se passa. Assim, sob o ponto de vista rítmico-melódico, a linguagem se torna 

                                                           
223 ROSA, Guimarães. “São Marcos”. In: Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p.284. 
224 Ibid., p.283. 
225 Ibid., p.286. 
226 Ibid., p.284. 
227 Ibid., p.285. 
228 Ibid., p.287. 
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extremamente musical, repleta de efeitos anafóricos: “Mas, calma...calma...”230; “Mas, longe, 

longe...”; “Que será? ‘Quem será?”231. Em Carta sobre os cegos para o uso dos que veem, 

Denis Diderot reflete sobre como a ausência da visão pode, efetivamente, abrir os demais 

sentidos para uma experiência perceptiva muito mais apurada, ao descrever, por exemplo, 

como há cegos que conseguem discernir uma moeda verdadeira da falsa simplesmente 

percorrendo as mãos sobre elas. Desse modo, conclui o filósofo, “o tato pode tornar-se mais 

delicado que a vista, quando aperfeiçoado pelo exercício”232. Em “São Marcos”, é justamente 

a experiência da cegueira que demanda a José uma atenção inteiramente voltada aos outros 

sentidos, como forma de se guiar pela mata: “Passara toda a atenção para os ouvidos”233. E é 

exatamente a partir dessa estratégia que ele começa a caminhar por ela, buscando uma saída 

daquele lugar: 

 

Tangi a pedra, e logo senti que pusera no ato notável excesso de força 

muscular. O projétil bateu musical na água, e deve ter caído bem no meio da 

flotilha de marrecos, que grasnaram: – Quaquaracuac! O casal de patos nada 

disse, pois a voz das ipecas é só um sopro. Mas espadanaram, ruflaram e 

voaram embora234. 

 

 Das imagens passamos às sugestões auditivas, assinaladas pela preponderância de 

vocábulos que, direta ou indiretamente, remetem aos fenômenos sonoros que permitem que 

José se guie pela mata: “musical”, “grasnaram”, “voz” e “ruflaram”.  

A Stimmung que nos coloca em uma condição de afinação com a cadência rítmica do 

texto também é fruto de uma radical mudança nos tempos verbais. Até então, a narrativa era 

predominantemente marcada pela presença de verbos em tempos pretéritos, o que ocasionava 

o distanciamento entre o plano da enunciação e o do enunciado.  Contudo, esses planos 

                                                           
230 ROSA, Guimarães. “São Marcos”. In: Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.  p.285. 
231 Ibid., p. 285. 
232 DIDEROT, Denis. “Carta aos cegos para o uso dos que veem”. In_Textos escolhidos. [tradução: J. 

Guinsburg]. São Paulo: Abril Cultural, 1979. p.56. 
233 ROSA, Guimarães. “São Marcos”. op. cit., p.286. 
234 Ibid., p.284. 
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parecem ser sobrepostos a partir do momento em que José fica cego, quando já notamos uma 

guinada em direção aos verbos flexionados no presente do indicativo. Desse modo, o leitor é 

convidado a compartilhar da experiência angustiante vivida pelo narrador, que, através de 

monólogos interiores, relata suas ações em um tempo aparentemente simultâneo às mesmas, 

conforme os exemplos que se seguem: “Vamos”;235; “Bem, até há pouco, estava uma pedra 

solta ali. Tacteio. Ei-la”; “Cipó-vem-cá, ou um tripa-de-porco. À estrada! Pé por pé, pé por si. 

Uma cigarra se esfrega e perfura”236; “vamos ver”237; “Mas, calma...calma...Um minuto só, 

por esforço. Esperar um pouco, sem nervoso, que para tudo há solução. E, com duas 

engatinhadas, busco maneira de encostar-me à árvore: cobrir bem a retaguarda”238 

 E então, na medida em que José vai caminhando pela mata, vamos ouvindo seus 

passos, um após o outro, dados com muita cautela: “Pé por pé, pé por si... Pèporpè, pè, 

pèporsí... Pepp or pepp, epp or see... Pêpe orpèpe, heppe Orcy”239. Este efeito aliterativo, 

obtido a partir da repetição da consoante oclusiva bilabial [p], se repete em diversos 

momentos, a partir deste ponto da narrativa; sempre modulando o percurso do narrador pela 

mata com a audição dos sons dos próprios passos dados para percorrê-la. Após se lembrar da 

oração de São Marcos e de rezá-la, aquilo que, até então, eram passos cautelosos, se 

transforma, subitamente, em uma corrida enfurecida: “Subiu-me uma vontade louca de 

derrubar, de esmagar, destruir...E então foi só a doideira e a zoeira, unidas a um pavor 

crescente. Corri”240. O ritmo da leitura, então, se torna acelerado, acompanhando o resfolegar 

do protagonista, que, correndo em disparada, “parecia o arquejar de uma grande fera”241. Esta 

corrida leva José em direção à casa de João Mangolô, onde se dá o embate final. Depois de 

um quase estrangulamento do feiticeiro, com mulheres aos gritos e assustadas se debandando 
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239Ibid.,  p.288.  
240 Ibid., p.290. 
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para todos os lados, no último parágrafo, Guimarães Rosa, mais uma vez, altera 

dramaticamente o ritmo da narrativa, recuperando, ao final, aquele estado de “paz” até então 

perdido: 

 

Na baixada, mato e campo eram concolores. No alto da colina, onde a luz 

andava à roda, debaixo do Angelim verde, de vargens verdes, um boi branco, 

de cauda branca. E, ao longe, nas prateleiras dos morros cavalgavam-se três 

qualidades de azul242. 

 

Neste fragmento final, a mudança do modo narrativo do parágrafo anterior para o 

descritivo aqui preponderante e a apresentação desse olhar que vai, em um movimento 

gradativo, testando a qualidade da visão recuperada através da busca por aquilo que está mais 

distante e suas nuances, causam uma desaceleração no ritmo da narrativa e retoma a condição 

de equilíbrio do narrador quando no ato de contemplação da natureza. Esse processo de 

aceleração e desaceleração que marca todo o texto de Guimarães Rosa revela como o autor 

mineiro possui um estreito controle daquilo que Mikhail Bakhtin definiu como cronótopo243, 

uma vez que a temporalidade se encontra, em termos figurados, inscrita na própria dimensão 

sintático-semântica do texto. 

 E aqui voltamos à nossa questão inicial: o que pode uma palavra? Em “São Marcos”, 

Guimarães Rosa nos mostra como ela se arrasta, sorrateiramente, entre dois espaços de 

pensamento: o myhtos e o logos; isto é, se, por um lado, a eficácia da magia demanda o 

conhecimento de uma tecnologia voltada a esse fim – um conjunto de práticas, saberes, de um 

domínio particular, como as palavras de uma oração e o modo correto de entoá-las –; por 

outro, o escritor mineiro emprega uma outra tecnologia, a das inscrições gráficas no papel, 

para produzir efeitos rítmicos que, como um passe de mágica, operam sobre as modulações 
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afetivas do leitor. Desse modo, as palavras transcendem a pura relação 

significante/significado para evocar experiências na ordem da percepção sensível. E é aí que a 

palavra exibe o quanto pode em Guimarães Rosa; fruto de uma alquimia do verbo, elas 

inscrevem forças sobre os nossos sentidos: a leitura do ritmo dos passos, das pausas para 

reflexão, da entoação irônica, da fragmentação dos sintagmas produz um continuum entre o 

texto e o corpo do leitor; e é nesse espaço de encontro dessas ressonâncias, nesse lugar em 

que a experiência do texto se aloja no interior do nosso corpo que se dá a imersão do leitor em 

uma ambiência. 
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3. MÁQUINAS FALANTES, VOZES INQUIETANTES: TRÊS INCURSÕES PELA 

CASA DE USHER 

 

3.1 Máquinas falantes, vozes inquietantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

                                         Figura 6: Representação do aparelho fonador humano244. 

 

Ao observarmos uma imagem que visa a representar o conjunto de órgãos que 

engenhosamente se articula na produção da voz, não há como não imaginar, ainda que por 

instantes, uma analogia entre ele e a engrenagem de uma máquina. Tudo se encontra no seu 

devido lugar e realiza um trabalho solidário que, ao fim e ao cabo, converterá energia em 

                                                           
244Fonte: http://edceubarbozainprocess.blogspot.com.br/. Acesso em 10 de janeiro de 2015. 
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trabalho, princípio fundamental das máquinas: o diafragma e os músculos intercostais mudam 

o mecanismo comum de respiração para que, em seguida, essa corrente de ar seja modificada 

ao passar pelas cavidades supraglotais (faringe, boca e lábios), nasofaríngeas e nasais, 

responsáveis pela transformação das características acústicas da corrente de ar. Tudo funciona 

de modo engenhoso. 

Ainda que desde a Renascença o corpo humano fosse objeto de uma gradativa 

dissecação que revelara, sucessivamente, veias, músculos, tendões, ossos e órgãos, a hipótese 

de ele apresentar uma sistematicidade tal como a de uma máquina foi levantada, de maneira 

ousada e radical, ainda no século XVIII, por Julien Offray de La Mettrie. Médico de 

formação, cientista por vocação e filósofo diletante, La Mettrie publicou, em 1748, L’homme 

machine, uma obra que conseguiu desagradar, ao mesmo tempo, calvinistas, luteranos e 

católicos, uma vez que propunha, como expõe Sergio Paulo Rouanet, que “os homens eram 

em tudo próximos aos animais, e portanto também não tinham alma, eram meras máquinas, 

conjuntos de engrenagens puramente materiais, sem nenhuma substância espiritual”245. Desse 

modo, La Mettrie levou às últimas consequências os postulados de Descartes246 ao excluir 

qualquer possibilidade de manifestação de uma natureza transcendente no corpo; o homem 

não era mais que uma máquina, expõe conclusivamente: “Concluons donc hardiment que 

l’homme est une machine, et qu’il n’y a dans tout l’univers qu’une substance diversement 

modifiée”247.  

                                                           
245 ROUANET, Sergio Paulo. “O homem-máquina hoje”. In: NOVAES, Adauto (Org.). O homem-máquina: a 

ciência manipula o corpo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p.38. 
246 O filósofo francês René Descartes já propunha uma visão do corpo humano como uma máquina; contudo, não 

excluía a dimensão transcendente desse corpo-máquina: “O que não parecerá de modo algum estranho aos que, 

sabendo quantos autômatos diferentes, ou máquinas que se movem, o engenho dos homens pode fazer só 

empregando muito poucas peças, em comparação com a grande quantidade de ossos, músculos, nervos, artérias, 

veias, e todas as demais partes que há no corpo de cada animal, considerarão esse corpo como uma máquina que, 

feita pelas mãos de Deus [grifo meu], é incomparavelmente mais bem ordenada e tem em si movimentos mais 

admiráveis que qualquer uma das que podem ser inventadas pelos homens”. DESCARTES, René. Discurso do 

método. São Paulo: Martins Fontes, 2009. p.94. 
247 “Concluímos, então, corajosamente, que o homem é uma máquina e que não há em todo o universo nada além 

do que uma substância diversamente modificada”. LA METTRIE, Julien Offray. L’homme machine. Paris: 

Fréderic Henry, Libraire-Éditeur, 1865. p.159. 
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A hipótese de La Mettrie – o homem como máquina – indica uma mudança profunda 

no campo da história das ideias, em especial no que diz respeito à noção de natureza. Se o 

corpo humano apresenta uma sistematicidade tal como uma máquina e se os órgãos 

responsáveis pela produção da voz podem ser pensados como um aparelho248, seria possível 

reproduzir mecanicamente o seu modo de funcionamento? Essa foi uma questão que obsedou 

cientistas e filósofos do século XVIII. O próprio La Mettrie sugeriu ao inventor Jacques de 

Vaucanson249 que tentasse criar um autômato que pudesse falar: “s’il a fallu plus d’art à 

Vaucanson pour faire son flûteur que pour son canard, il eût dû en employer encore 

d’avantage pour faire un parleur”250. 

Em 1791, o inventor húngaro Wolfgang von Kempelen publicou um livro intitulado 

Mechanismus der menschlichen Sprache nebst Beschreibung einer sprechenden Maschine (O 

mecanismo da fala humana com a descrição de uma máquina falante). Kempelen já era 

famoso pela criação, em 1769, de uma máquina de jogar xadrez (Der Schachtürke); no 

entanto, sua grande obsessão era, de fato, construir uma máquina que pudesse imitar a voz 

humana, a que ele batizou com o nome die Sprech-Maschine (Máquina-falante) e cujo projeto 

apresentamos na figura a seguir:   

                                                           
248 É bastante revelador, nesse sentido, que tenhamos batizado os órgãos responsáveis pela produção da voz, 

justamente, com o nome aparelho fonador.  
249 Jacques de Vaucanson (1709-1782) foi um mecânico e relojoeiro francês que se dedicou à criação de 

autômatos sofisticados que realizavam funções como tocar flauta e tambor. Uma de suas invenções mais famosas 

foi a de um pato mecânico, cujo abdômen era transparente, o que permitia aos espectadores acompanhar o seu 

processo digestivo através da goela até o esfíncter, que expulsava uma espécie de papa verde.  
250 “Se foi demandado mais arte a Vaucanson para fazer seu tocador de flauta que para seu pato, ele deveria ter 

aproveitado, então, esse benefício para fazer um ‘falador’”. LA METTRIE, Julien Offray. L’homme machine. 

Paris: Fréderic Henry, Libraire-Éditeur, 1865. p.140. 
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              Figura 7: projeto da Sprech-Maschine desenhado por Wolfgang for Kempelen251. 

 

A Sprech-Maschine era, basicamente, uma caixa de madeira que, de um lado, era 

conectada a um fole que, uma vez tocado, produzia ar; do outro, havia um orifício onde era 

encaixado um funil de madeira que, de acordo com o modo como era manipulado, produzia 

diferentes tipos de timbres sonoros que se assemelhavam à voz humana. Ainda que os sons 

parecessem monossílabos pronunciados por bebês, o público se sentia maravilhado nas 

apresentações públicas do aparato: 

 

You cannot believe, my dear friend, how we were all seized by a magic 

feeling when we first heard the human voice and human speech which 

apparently didn’t come from a human mouth. We looked at each other in 

silence and consternation and we all had goose-flesh produced by horror in the 

first moments252. 

 

 

                                                           
251 Fonte: KEMPELEN, Wolfgang von. Mechanismus der menschlichen Sprache nebst Beschreibung einer 

sprechenden Maschine. Wien: sem referência de editora, 1791. p.428. 
252 “Você não pode acreditar, meu querido amigo, como todos nós fomos capturados pelo sentimento mágico 

quando nós ouvimos a primeira voz humana e a fala humana que aparentemente não vinha de uma boca humana. 

Nós olhamos uns para os outros em silêncio e consternados, e todos nós ficamos arrepiados com o horror desses 

primeiros momentos”. FELDERER, Brigitte. “Stimm-Maschinen. Zur konstruktion und Sichtbarmachung 

menschlicher Sprache im 18. Jahrhundert, Apud DOLAR, Mladen. A voice and nothing more. Massachusetts: 

MIT Press, 2006. p.7. 
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 O modo estupefato como os espectadores reagiram à exibição pública da máquina de 

Kempelen nos abre a perspectiva através da qual queremos pensar o nosso problema 

fundamental, neste capítulo: em que medida uma voz apresenta o potencial para mobilizar os 

nossos afetos de tal maneira que influi diretamente sobre a forma como experimentamos o 

inquietante? Particularmente, de que modo a voz participa do processo de construção de 

ambiências? O fenômeno das máquinas falantes, cuja Sprech-Maschine é um de seus 

precursores, é sintoma de uma mudança epistemológica na qual da dimensão semântica da 

fala deslocamos nossa atenção para os modos como se realiza a produção acústica da voz. 

Nesse sentido, pensar a produção da voz na clave de um processo maquínico nos ajuda a 

compreender melhor a dimensão material deste fenômeno; isto é, como os próprios rastros da 

natureza acústica do meio que produz, reproduz ou transmite uma determinada informação 

participa da construção de sentidos da obra; seja, a título de exemplificação, o timbre 

roufenho próprio aos primeiros fonógrafos; ou os efeitos de reverb adotados pelos estúdios de 

rádio. Não obstante esses aspectos relativos às “vozes das máquinas”, essa nova configuração 

epistemológica implicou, também, a constituição de novos saberes acerca do próprio 

mecanismo de produção da voz humana, como assevera Friedrich Kittler ao comentar o 

estudo do psiquiatra vienense Erwin Stransky, que publicou, em 1905, um estudo intitulado 

On speech disturbances, através do qual “In order to contribute to the knowledge of such 

disturbances among the ‘mentally ill and mentally healthy’, German psychiatry for the first 

time avaliled itself of the ideal method of phonography”253. Uma respiração ofegante ou uma 

tremulação na voz passaram a ser pensados como fenômenos que contribuíam na produção de 

sentido da fala. 

                                                           
253 “No intuito de contribuir com o conhecimento acerca de tais distúrbios entre os mentalmente doentes e 

mentalmente sadios, a psiquiatria alemã, pela primeira vez, concluiu que o método ideal era a gravação 

fonográfica”. KITTLER, Friedrich. Gramophone, film, typewriter. California: Stanford University Press, 1999. 

p.85. 
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É dentro dessa perspectiva que nosso conceito de máquina falante será elástico, 

abrangerá o corpo humano, em particular o aparelho fonador; e diversas tecnologias de 

gravação e reprodução de áudio, que não necessariamente “falam”, no sentido de uma 

inteligência que por si mesma articula ideias e as expressa oralmente, mas que, para muitos, 

soam como se pudessem fazê-lo, tendo em vista seus modos sofisticados de reprodução da 

voz humana. Tendo, portanto, a noção de máquina falante como referência – e tudo aquilo 

que esse conceito implica, como mostramos –, faremos três incursões pelo conto “A queda da 

casa de Usher”, de Edgar Allan Poe; atitude que nos levará a pensar nos problemas 

específicos de cada obra no que diz respeito aos modos como opera a relação entre voz, 

inquietação e ambiência. 

A primeira incursão se dará pelo próprio conto de Poe, no sentido de compreender 

como o autor norte-americano cria, no próprio nível textual, aquilo que chamaremos de 

ambiências sonoras. Na segunda, analisaremos a leitura do mesmo conto registrada em mídia 

de áudio pelo ator Vincent Price, nos anos 1960. Neste momento, nossa atenção será voltada a 

dois problemas, em particular: um relativo aos modos de produção e outro às formas de 

recepção; respectivamente apresentados com base em duas indagações: 1º) de que forma a 

presença da técnica alterou as condições de performance da voz? 2º) É possível pensar que a 

própria experiência do ouvinte escutando uma voz emitida por um aparato já apresenta, em 

termos antropológicos, uma natureza inquietante? Por fim, nossa terceira incursão consistirá 

em mais uma leitura do conto de Poe, agora, acompanhada por imagens. A partir desta versão 

experimental feita para o cinema, em 1980, pelo realizador tcheco Jan Švankmajer, em que o 

texto é inteiramente lido em voz off enquanto uma câmera percorre o interior de uma casa em 

ruínas, queremos compreender como a inquietação emerge a partir da falta de combinação 

cognitiva, que o filme apresenta, entre voz e imagem. 
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Para além dos problemas específicos concernentes a cada obra, uma leitura conjunta 

das três, ao final, fará emergir a questão da traduzibilidade das ambiências; isto é, como 

determinados climas e atmosferas podem “migrar” da palavra para o som, e destes para a 

imagem. É dentro dessa perspectiva que a questão final que emergirá, neste capítulo será: é 

possível falar em sobrevivência da voz? 

 

3.2 Primeira incursão: voz e som no texto 

 

3.2.1 “A queda da casa de Usher” 

 

“A queda da casa Usher” é uma história que envolve os desdobramentos de uma visita 

que o narrador-personagem, cujo nome não é identificado, faz à centenária mansão da família 

Usher. Desde sua chegada, o narrador percebe que tanto o amigo que lhe solicitara a visita, 

quanto a sua irmã estão sendo afligidos por uma estranha doença; no caso de Roderick, uma 

espécie hipersensibilidade; no de lady Madeline, uma moléstia desconhecida. Os dias vão se 

sucedendo de forma enfadonha até que um evento quebra com essa monotonia: a morte de 

Madeline. O narrador ajuda a colocá-la no caixão, que é levado para o porão e lá permanece, 

insepulto, a pedido do amigo. Alguns dias depois, em uma terrível noite de tempestade, 

enquanto o narrador lê para Roderick uma novela de cavalaria, sua leitura é entrecortada por 

estranhos ruídos que parecem ressoar do porão e que vão se tornando cada vez mais intensos. 

Subitamente, lady Madeline reaparece sob o umbral da porta; os irmãos se abraçam e caem 

subitamente. Apavorado com a cena, o narrador corre em direção à floresta, de onde assiste ao 

acontecimento que intitula o conto: a queda da casa da família Usher. 

Quando Edgar Allan Poe propôs a publicação de seu conto ao The Southern Literary 

Messenger, em 1839, a estética literária em ascensão era o realismo de Charles Dickens, o que 
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contribuiu decisivamente para que sua história não fosse aceita, como fica evidente na carta 

de recusa à publicação escrita pelo editor-assistente do jornal, James Heath: 

 

He [No caso, T. W. White, o editor] doubts whether the readers of the 

“Messenger” have much relish for tales of the German school, although 

written with great power and ability...I doubt very much whether tales of the 

wild, improbable, and terrible class can ever be permanently popular in this 

country. Charles Dickens it appears to me has given the final death-blow to 

writings of that description254. 

 

Uma vez recusado, coube a Poe publicá-lo em seu próprio veículo, o menos 

expressivo Burton’s Gentleman’s Magazine, em setembro de 1839 e, no final do mesmo ano, 

incluí-lo em sua coletânea de 25 contos intitulada Tales of the grotesque and arabesque. 

Contudo, contra os prognósticos dos editores do The Southern Literary Messenger, “A queda 

da casa de Usher” e todos os demais contos do escritor norte-americano sobreviveram ao 

descritivismo empirista de Dickens, reverberando no imaginário e na indústria cultural 

contemporâneos, tendo sido adaptado para diversas mídias, como o rádio, o cinema, a 

televisão e a arte sequencial. Isso não significa, naturalmente, que Poe só tenha enfrentado a 

febre realista/naturalista como oponente. No período posterior à Primeira Guerra, por 

exemplo, escritores como Henry James e T. S. Eliot argumentavam que a obra do escritor 

norte-americano era tudo que uma mente literária madura não poderia levar a sério; nesse 

sentido, Ernst Hemingway chega a afirmar que: “Poe is a skilful writer. It [his writing] is 

skiful, marvelously constructed, and it is dead.”255  

Se, por um lado, a linguagem de Poe tinha os seus detratores, por outro, tinha, 

também, os seus fiéis admiradores; sobretudo, os poetas. Stephane Mallarmé, por exemplo, 

                                                           
254 “Ele [No caso, T.W. White, o editor] tem dúvida se os leitores do “Messenger” ainda tem atração por contos 

da escola alemã, apesar de escritos com grande força e habilidade...Eu duvido muito se contos sobre o 

improvável e o terrível podem ainda permanecer sendo populares neste país. Charles Dickens me parece ter dado 

o golpe de misericórdia nos escritos desse tipo”. WOODSON, Thomas. Twentieth century interpretations of the 

fall of the house of Usher. New Jersey: Prentice-Hall, 1969. p.9. 
255 “Poe é um escritor habilidoso. Sua escrita é habilidosa, maravilhosamente construída, e está morta”. Ibid., p.2. 
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avalia que, com seu estilo peculiar, o escritor norte-americano tinha “purificado, renovado e 

civilizado a linguagem da literatura”256. A linguagem de Poe também exerceu fascínio sobre 

outro poeta francês, Charles Baudelaire, que resolveu introduzir a obra do escritor norte-

americano na França. Em carta à sua mãe, o poeta francês confessa: “A primeira vez que abri 

um livro seu [de Edgar Allan Poe], vi, espantado e maravilhado, não apenas assuntos 

cogitados por mim, mas frases pensadas por mim, e escritas por ele, vinte anos antes”257.  

 Ao longo do século XX, a obra de Poe e, em especial, o conto “A queda da casa de 

Usher”, foram objeto de análise das mais diversas correntes dos estudos de literatura. Se 

cotejássemos, em ordem cronológica, as diferentes incursões analíticas feitas sobre o conto, 

poderíamos, praticamente, reconstituir a história das tendências dominantes da análise 

literária no século XX. Nessa perspectiva, o primeiro grande estudo sobre o texto foi realizado 

por D.H. Lawrence. A partir de uma análise que se envereda pela psicanálise, o escritor e 

ensaísta norte-americano assinala que este conto comporia – junto com “Ligeia” e “Berenice” 

– um conjunto de textos cuja temática central é o modo como o amor leva um dos amantes à 

destruição. No caso de “A queda da casa de Usher”, especificamente, esse problema se daria 

em torno da questão do incesto:  

 

Quando o eu está partido e o mistério do reconhecimento da diversidade não 

se dá, o desejo de identificação com o ser amado se transforma em desejo 

erótico. E é esse desejo de identificação, de fusão absoluta, que está na base do 

problema do incesto.258 

 

                                                           
256 WOODSON, Thomas. Twentieth century interpretations of the fall of the house of Usher. New Jersey: 

Prentice-Hall, 1969. p.3. 
257 BAUDELAIRE, Charles. Apud MARTINS, Lúcia Santana. Ensaios sobre Edgar Allan Poe. São Paulo: 

Ícone, 2003. p.7. 
258 LAWRENCE, D.H. Estudos sobre a literatura clássica norte-americana. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 

2012. p.112. 
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A tese de Lawrence a respeito do conto envolve a ideia de que uma espécie de 

“vibração nervosa”259 ligava os irmãos e que toda a tragédia que os cerca seria resultado, 

justamente, de uma reedição do “velho tema ‘todo homem mata aquilo que ama’”260 e conclui 

 

Eles queriam amar; queriam fundir-se, queriam ser uma coisa só. Por isso 

arrastaram-se um ao outro para a morte. Porque o Espírito Santo diz que você 

e outro ser humano não devem ser uma coisa só. Cada ser humano deve 

responder por si mesmo e corresponder a outro somente dentro de 

determinados limites. 261 

 

A leitura de Lawrence, que oscila fortemente entre o impressionismo e a psicologia, 

não é só considerada a primeira grande análise do conto realizada no século XX, mas também 

inaugura uma tradição de se pensar a obra de Poe como um enigma a ser interpretado, repleta 

de símbolos, de aspectos autobiográficos e alusões diversas, tendência predominante até o 

final dos anos 1950, em estudos como os de Darrel Abel, “A key to the House of Usher” 

(1949); Charles Feidelson, “Poe as a symbolist” (1953) e Edward H. Davidson, “The tale as 

allegory” (1957)262. 

Na década de 1960, Tzvetan Todorov, já em uma perspectiva estruturalista, propôs, 

em Introdução à literatura fantástica263, uma análise do conto sob a ótica de uma teoria do 

fantástico que tentava, então, edificar. Para o teórico búlgaro, essa obra de Poe se situaria no 

limite daquilo que ele conceituou como “fantástico”264, mas quase “estranho”265, na medida 

em que o aparecimento de lady Madeline depois de colocada no caixão provoca uma 

hesitação do leitor em relação a duas possibilidades de compreensão da história: como uma 

ressurreição – o que apontaria para o comparecimento do sobrenatural e, portanto, 

                                                           
259 LAWRENCE, D.H. Estudos sobre a literatura clássica norte-americana. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 

2012. p.115. 
260 Ibid., p.115. 
261  Ibid., p.116. 
262 Todos esses estudos foram compilados no já citado trabalho de Thomas Woodson: WOODSON, Thomas. 

Twentieth century interpretations of the fall of the house of Usher. New Jersey: Prentice-Hall, 1969.   
263 TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Perspectiva, 2008. 
264 Ibid. p.54. 
265 Ibid. p.54. 
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“fantástico” –, ou como a manifestação de uma doença, a catalepsia – e, nesse sentido, essa 

narrativa seria tão somente “estranha”. De certo modo, a leitura de Todorov tem pautado as 

incursões analíticas atuais a respeito do conto, muito empenhadas, ainda, na tentativa de 

buscar, nesse texto, elementos que possam ratificar as especificidades de um suposto “gênero 

fantástico”, como o faz Filipe Furtado, em A construção do fantástico na narrativa266.  

Para além dos estudos de gênero, o trabalho extremamente meticuloso de Poe com a 

construção do texto também estimulou reflexões no âmbito da semiologia. Décio Pignatari, a 

propósito, chegou a caracterizar Poe com o epíteto de “Homo Semioticus”267, enquanto Lúcia 

Santaella nos chama a atenção para o gosto que o escritor tinha por uma linguagem um tanto 

quanto cifrada, como é perceptível no próprio nome do personagem Roderick que já traz em 

si uma alusão à constituição física da casa, como uma rocha: “Ro(deri)ck”268. 

Ainda que este conto tenha sido esquadrinhado por diferentes perspectivas analíticas, 

há um termo que, curiosamente, persiste em comparecer em boa parte delas, 

independentemente de seus paradigmas metodológicos: atmosfera. Para D.H. Lawrence, a 

própria casa, uma espécie de protagonista da história, exalava uma “atmosfera especial na 

qual os Usher tinham condições de viver”269; impressão compartilhada por Filipe Furtado, que  

a busca compreender como forma de estabelecimento das relações entre o espaço e os 

personagens ficcionais: “a melancolia do narrador se funde com a desolação da paisagem e a 

atmosfera insólita e decadente da grande casa em visível decomposição”270. Leo Spitzer, por 

sua vez, chama atenção para o fato de que essa atmosfera não parece se apresentar só no 

                                                           
266 Na introdução de seu livro, Filipe Furtado diz que “Embora o estudo de muitos dos aspectos mais relevantes 

do gênero fantástico esteja ainda quase inteiramente por fazer, alguns trabalhos críticos sobre ele desenvolvidos, 

em particular nas últimas décadas, têm vindo trazer contributos apreciáveis para o estabelecimento dos traços e 

formas de organização que o distinguem do resto da literatura”. Nesse sentido, as reflexões sobre o conto de Poe 

se dão no capítulo 9, em que Furtado defende a constituição do espaço fantástico como sendo híbrida. 

FURTADO, Felipe. A construção do fantástico na narrativa. Lisboa: Horizonte Universitário, 1980. p.7. 
267 PIGNATARI, Décio. Semiótica e literatura. São Paulo: Ateliê Editorial, 2010. p.89. 
268 SANTAELLA, Lúcia. “Edgar Allan Poe: o que em mim sonhou está pensando”. In: POE, Edgar Allan. 

Contos. São Paulo: Cultrix, 1985. p.184. 
269 LAWRENCE, D.H. Estudos sobre a literatura clássica norte-americana. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 

2012.  p.117. 
270 FURTADO, Felipe. A construção do fantástico na narrativa. Lisboa: Horizonte Universitário, 1980. p.122. 
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âmbito do enredo, mas também no domínio da própria linguagem: “what Poe calls 

‘atmosphere’ and describes in atmospheric terms”271; e, ainda, assevera que 

 

For us the term ‘atmosphere’ in its metaphoric meaning is trivial, but from 

Poe’s words we gather that he wishes the term to be understood not only 

metaphorically but in its proper physical sense as well272. 

 

Neste sentido, considerando essa atmosfera que se dá no próprio nível físico e o fato 

de que nosso estudo se dirige à questão da voz, faremos, a seguir, uma leitura do texto de Poe 

centralizada na questão das ocorrências sonoras. O que, particularmente, nos interessa mostrar 

são os modos como o escritor norte-americano explora as diferentes dimensões da produção 

sonora no domínio da narrativa. 

 

3.2.2 Ambiências sonoras: voz e som no texto 

 

Em “A queda da casa de Usher”, os sons parecem vir e ecoar de todos os lugares e 

para todos os lugares; eles ressoam dos fonemas, dos discursos, das entoações, do plano 

diegético e das diversas figuras de harmonia empregadas por Poe, como anáforas, aliterações 

e assonâncias. Desde a epígrafe até a cena final, os sons reverberam por toda a casa de Usher. 

Na abertura do conto, a escolha da epígrafe com a transcrição de versos do poeta 

revolucionário francês Pierre Jean de Béranger já parece anunciar que uma das chaves de 

leitura do texto se dará em torno do som: “Son coeur est un luth suspendu; Sitôt qu’on le 

                                                           
271 “o que Poe chama de ‘atmosfera’ e descreve com termos atmosféricos”. SPITZER, Leo. “A reinterpretation 

of ‘The fall of the house of Usher’”. In: WOODSON, Thomas. Twentieth century interpretations of the fall of the 

house of Usher. New Jersey: Prentice-Hall, 1969. p.64. 
272 “Para nós o termo atmosfera, no seu sentido metafórico, é trivial, mas a partir das palavras de Poe, nós 

inferimos que ele deseja que o termo seja compreendido não só metaforicamente, mas também em seu próprio 

sentido físico”. Ibid., p.64. 
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touche il résonne”273. A sensibilidade de Roderick Usher é, então, comparada a um alaúde 

suspenso que, à leve roçada de vento entre suas cordas, ressoa. Essa metáfora já anuncia que 

um dos problemas centrais do conto está, justamente, em uma patologia sofrida por Roderick: 

a hipersensibilidade sonora. Na última cena, por sua vez, se descreve que o último som 

ouvido pelo narrador é um estrondo anunciando o desmoronamento da casa da família Usher 

e, consequentemente, a irrupção do silêncio: “there was a long tumultuous shouting sound 

like the voice of a thousand waters – and the deep and dark tarn at my feet closed sullenly and 

silently over the fragments of the House of Usher”274. Da primeira à ultima cena, portanto, 

diferentes camadas sonoras se sobrepõem formando algo próximo àquilo que Michel Chion 

chama de paysage sonore – tradução francesa para soundscape275. O músico e pesquisador 

francês propõe, a partir da leitura do poema Ihpigénie en Aulide, de Victor Hugo, a 

possibilidade de se pensar, no domínio da literatura, a formação de uma espécie de “tableau 

acoustique”276, através do qual descrições dos objetos que produzem som – uma voz ou um 

trovão –, de suas características sonoras – grave ou agudo; forte ou fraco –, de localização das 

fontes de som – exterior e interior – se superpõem durante o ato da leitura, formando essa 

espécie de paysage sonore. 

Ao longo da leitura de “A queda da casa de Usher”, é perceptível como, de fato, 

diferentes paisagens sonoras são constituídas a partir de sons que reverberam em intensidade 

e localização distintas e se fundem, formando uma espécie de ambiência. Neste sentido, ao 

decompor essa paisagem, encontramos três ocorrências sonoras que, particularmente, nos 

                                                           
273 POE, Edgar Allan. The complete short stories of Edgar Allan Poe. UK: Digireads.com Publishing, 2012. Na 

tradução de José Paulo Paes: “Seu coração é um alaúde suspenso; tão logo o tocamos, ele ressoa”. POE, Edgar 

Allan. Histórias extraordinárias. [tradução: José Paulo Paes]. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p.156. 

Todas as traduções para o português do conto de Poe que serão apresentadas nesta seção serão baseadas na 

edição aqui referida, traduzida por José Paulo Paes. 
274 Ibid., 159. “houve um longo e tumultuoso estrondo, como mil vozes de água – e a profunda e sombria lagoa a 

meus pés fechou-se sombriamente sobre os destroços da Casa de Usher”. Ibid. p.176. 
275 Segundo Chion, “la notion de ‘soundscape’ (a partir de ‘sound’ et ‘landscape’) que l’on traduit em fraçais par 

‘paysage sonore’”. “a noção de ‘soundscape’ (a partir de ‘sound’ e ‘landscape’), que se traduz, em francês como 

‘paisagem sonora’. CHION, Michel. Le son: traité d’acoulogie. Paris: Armand Colin, 2010. p.12. 
276 “Quadro acústico”. Ibid. p.8. 
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interessa ouvir: 1º) Os sons apresentados no nível descritivo; 2º) Os efeitos sugestivos e 

harmônicos explorados no âmbito da prosódia; e 3º) As vozes encenadas no plano discursivo. 

Comecemos pela questão dos sons apresentados no nível descritivo. Há, na casa de 

Usher, um silêncio fúnebre, que não é quebrado pela movimentação dos criados, do médico 

ou de lady Madeline. Todos se mantêm em silêncio profundo. Nesse sentido, os sons que 

entrecortam a narrativa não são emitidos por vozes, mas por uma espécie de background 

sound que ressoa em função dos ruídos incidentais e das improvisações musicais de Roderick 

Usher, como o narrador afirma: “I listened, as if in a dream, to the wild improvisations of his 

speaking guitar”277. A propósito, a adaptação do conto para o cinema realizada por Jean 

Epstein, em 1928, soube captar essa atmosfera com precisão, uma vez que ouvimos 

dedilhados de violões, continuamente, ao longo de seus 63 minutos. São eles que, de volta ao 

conto, vão ressoando pelo amplo pé-direito da casa e pelo próprio corpo do narrador, que os 

descreve como “long improvised dirges will ring forever in my ears”278; e são eles, também, 

que são silenciados pelos estranhos ruídos que irrompem, ao final, com seu timbre “distinct, 

hollow, metallic, and clangorous”279. À harmonia fúnebre se impõe o ruído rascante. 

 Para além do plano descritivo, os processos harmônicos e ruidosos também se 

projetam, em “A queda da casa de Usher”, para a própria dimensão da prosódia. Poe, como é 

sabido, desenvolveu, ao longo de sua literatura, uma busca obsedante por uma justeza entre 

som e sentido – para nos lembrarmos, mais uma vez, do episódio de Flaubert na Alameda do 

Vozerio. O célebre depoimento do escritor norte-americano a respeito do processo de 

composição das rimas “Lenore” e “Nevermore”, no poema “The raven” (O corvo), ilustra em 

que medida se dava a sua obsessão pela prosódia: 

                                                           
277 POE, Edgar Allan. The complete short stories of Edgar Allan Poe. UK: Digireads.com Publishing, 2012. 

p.152. “eu escutava, como num sonho, suas extravagantes improvisações ao violão”. POE, Edgar Allan. 

Histórias extraordinárias. [tradução: José Paulo Paes]. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p.163. 
278 Ibid., p.152. “longas melopeias fúnebres andarão para sempre em meus ouvidos”. Ibid. p.164. 
279 POE, Edgar Allan. The complete short stories of Edgar Allan Poe. UK: Digireads.com Publishing, 2012. 

p.159. “distinto, profundo, metálico e estridente”. POE, Edgar Allan. Histórias extraordinárias. [tradução: José 

Paulo Paes]. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p.174.  
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Não cabia dúvida de que tal fecho, para ter força, devia ser sonoro e suscetível 

de ênfase prolongada; e tais considerações inevitavelmente me levaram ao o 

prolongado, como a mais sonora vogal, em conexão com o r, como a 

consoante mais aproveitável.  

Ficando assim determinado o som do refrão, tornou-se necessário escolher 

uma palavra que encerrasse esse som e, ao mesmo tempo, se relacionasse o 

mais possível com a melancolia predeterminada como tom do poema. Em tal 

busca, teria sido absolutamente impossível que escapasse a palavra “never 

more”. De fato foi ela a primeira que se apresentou280. 

 

 

 Essa relação entre som e sentido nos permite refletir sobre o modo como a palavra, na 

sua materialidade, participa do processo de construção de sentidos de um texto; como Poe 

busca explorar o potencial expressivo da matéria fônica para produzir significados; processo 

que, desde a cena de abertura do conto, já coloca o leitor na modulação afetiva da atmosfera 

da história:   

 

During the whole of dull, dark, and soundless day in the autumn of the year, 

when the clouds hung oppressively low in the heavens, I had been passing 

alone, on horseback, through a singularly dreary tract of country; and at length 

found myself, as the shades of the evening drew on, within view of the 

melancholy House of Usher281  

 

Desde o parágrafo de abertura do texto, somos submetidos a uma atmosfera 

inquietante em virtude das figuras de linguagem empregadas (como o efeito sinestésico na 

caracterização do dia como “dull, dark, and soundless”), das construções sintático-semânticas 

de tonalidade negativa (“hung oppressively low”, “singularly dreary”, “shades of the 

evening”) e da dimensão simbólica de alguns vocábulos, como “autumn” e “melancholy”. 

Apesar de apresentar uma estrutura em prosa, a leitura deste parágrafo soa, como em outros 

                                                           
280 POE, Edgar Allan. “Filosofia da composição”. In: Poemas e ensaios. São Paulo: Globo, 2009. p.119. 
281 POE, Edgar Allan. The complete short stories of Edgar Allan Poe. UK: Digireads.com Publishing, 2012. 

p.148. “Durante todo um dia pesado, escuro e mudo de outono, em que nuvens baixas amontoavam-se 

opressivamente no céu, eu percorri a cavalo um trecho de campo de tristeza singular, e finalmente me encontrei, 

quando as sombras da noite se avizinhavam, à vista da melancólica Casa de Usher”. POE, Edgar Allan. Histórias 

extraordinárias. [tradução: José Paulo Paes]. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p.156.  
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trechos do conto, como se estivéssemos lendo um texto em versos, tendo em vista que as 

frases possuem uma extensão regular, cuja tônica final de cada uma se daria nos vocábulos: 

“year”, “heavens”, “country”, “drew on” e “Usher”. Para além da questão rítmico-melódica, 

há também, nitidamente, o emprego da sonoridade com função expressiva; isto é, busca-se 

estabelecer uma relação entre o som e o sentido, em especial sugerindo os trotes da cavalgada 

do narrador-personagem em direção à casa dos Usher através da repetição da consoante 

oclusiva vozeada “d” (em inglês, stop/ língua-alveolar/ voiced) presente nos vocábulos “dull”, 

“dark”, “soundless” e “day”, que se dispõem em uma enumeração e, desse modo, criam uma 

alternância rítmica regular. A oclusão tem, como característica fundamental, a interrupção 

momentânea durante a articulação do som, propriedade que a torna bastante satisfatória na 

emulação do som da cavalgada; não por acaso, o poeta romântico brasileiro Álvares de 

Azevedo lançou mão do mesmo expediente no poema “Meu sonho”, cujo verso “Macilento 

qual morto na tumba”, de acordo com Antonio Candido, está voltado à “representação do 

galope e dos movimentos por meio de aliterações da oclusiva dental”282.  

Ainda no parágrafo de abertura do conto de Poe, esses efeitos prosódicos se estendem 

para a frase – “singularly dreary tract of country” –, dentro da qual a regularidade na 

alternância dos encontros consonantais [rl], [dr], [tr], [ct] e [tr] criam, mais uma vez, uma 

sonoridade rítmica regular, prolongando a cavalgada do narrador-personagem e embalando o 

leitor nessa imersão inicial pelo universo sobrenatural da casa de Usher. 

 As ambiências sonoras, no conto de Poe, se completam com as vozes encenadas no 

plano discursivo. Mas que vozes são essas e de que forma elas nos inquietam? De um modo 

geral, ao longo do conto, ouvimos duas vozes, a do narrador-personagem e a de Roderick 

Usher; contudo, concentraremo-nos nesta segunda, uma vez que o modo como suas 

características acústicas inquietam o narrador acabam cumprindo um papel fundamental na 

                                                           
282 CANDIDO, Antonio. Na sala de aula: caderno de análise literária. São Paulo: Ática, 2008. p.41. 
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construção das atmosferas do conto. A princípio, desde o primeiro encontro entre o narrador e 

Roderick, o modo de narrar do amigo parecia revelar um espírito tomado por um estado de 

forte instabilidade psíquica: 

 

It displayed itself in a host of unnatural sensations. Some of these, as he 

detailed them, interested and bewildered me; although, perhaps, the terms, and 

the general manner of the narration had their weight”283.  

 

  De fato, a natureza acústica da voz de Roderick, que oscilava entre “a low, hurried, 

and gibbering murmur”284 e rompantes de nervosismo, funciona como um índice, para o 

narrador e, consequentemente, para o leitor, de que todo o mistério que paira sobre a casa da 

família Usher envolve uma experiência traumática no passado, cujas marcas ficaram 

impressas no corpo e encontram na materialidade da voz o seu sintoma: 

 

His voice varied rapidly from a tremulous indecision (when the animal spirits 

seemed utterly in abeyance) to that species of energic concision – that abrupt, 

weighty, unhurried, and hollow-sounding enunciation – that leaden, self 

balanced and perfectly modulated guttural utterance, which may be observed 

in the lost drunkard, or the irreclaimable eater of opium, during the periods of 

his most intense excitement285.  

 

 

 Nosso acesso à natureza da voz de Roderick se dá com base em dois recursos 

narrativos: os discursos indiretos do narrador-personagem, que descreve suas características 

acústicas; e os discursos diretos, através dos quais “ouvimos” as inflexões vocálicas do 

personagem. É esse tipo de percepção que nos é acessível quando Roderick confessa ao amigo 

                                                           
283 POE, Edgar Allan. The complete short stories of Edgar Allan Poe. UK: Digireads.com Publishing, 2012. 

p.151. “Manifestava-se através de um número de sensações anormais. Algumas delas, à medida que ele as 

particularizava, interessaram-me e causaram-me pasmo; entretanto, talvez os termos e a maneira geral de seu 

modo de narrar exercessem aí alguma influência”. p.161. 
284 Ibid., p.159. “ininteligível, sumida como um murmúrio”. Ibid. p.174. 
285 Ibid., p.151. “A voz variava rapidamente de uma indecisão trêmula (quando a vitalidade parecia ter se 

esgotado) a essa espécie de concisão energética, essa elocução abrupta, pesada, lenta e soturna, essa voz gutural, 

de chumbo, perfeitamente modulada, que pode ser observada nos beberrões perdidos ou nos incorrigíveis 

tomadores de ópio, durante os períodos de mais intensa excitação”. Ibid., p.161. 
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o modo como sua hipersensibilidade auditiva o havia condenado a ouvir, diuturnamente, os 

ruídos provocados por lady Madeline, presa no caixão: “Long – long – long – many minutes, 

many hours, many days, have I heard it”286. A repetição do vocábulo “long” revela como a 

língua gagueja diante de uma experiência do corpo cuja quantidade intensiva extrapola os 

limites da sintaxe. A repetição do fonema | ˈlɒŋ |, em uma primeira perspectiva, cria um efeito 

anafórico, através do qual se potencializa os estados afetivos de Roderick, fazendo com que o 

horror daqueles dias seja sentido como longos anos: | ˈlɒŋ | – | ˈlɒŋ | – | ˈlɒŋ |. Não obstante, é 

relevante notar como o próprio fonema parece indicar uma relação profunda entre som e 

sentido, uma vez que, como Alfredo Bosi nos lembra, “O som no signo guarda, na sua aérea e 

ondulante matéria, o calor e o sabor de uma viagem noturna pelos corredores do corpo”287. 

Nesse sentido, a emissão acústica do fonema | ˈlɒŋ | – | ˈlɒŋ | – | ˈlɒŋ | traz consigo a marca da 

materialidade de um corpo em sua íntima relação psíquica com o mundo, sugere, com o 

arrastar dos sons silábicos, o modo como a distância temporal imprime suas marcas na própria 

ordem da subjetividade. 

 Ao final, quando se depara com a própria irmã “ressuscitada”, sob o umbral da porta, o 

discurso de Roderick começa a desmoronar, tal como a casa. Sua fala vai se fragmentando, 

uma vez que o horror da própria cena invade os seus afetos de tal maneira que dificulta-lhe a 

possibilidade de concatenar, verbalmente, aquela experiência que parece transcender a 

possibilidade de qualquer concatenação verbal. A língua se contorce, assim como as letras, 

que, em alguns momentos, assumem a forma itálica. 

 Uma nota final a respeito da tipografia. Desenvolvida entre 1500 e 1501 por Francesco 

Griffo, gravador italiano, a tipografia itálica foi formada por tipos metálicos que imitavam a 

letra cursiva das chancelarias italianas – sobretudo, a escrita cursiva humanista originalmente 

                                                           
286 POE, Edgar Allan. The complete short stories of Edgar Allan Poe. UK: Digireads.com Publishing, 2012. 

p.159. “Faz muito, muito tempo, muitos minutes, muitas horas, muitos dias que tenho ouvido isso”. POE, Edgar 

Allan. Histórias extraordinárias. [tradução: José Paulo Paes]. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p.175. 
287 BOSI, Alfredo O ser e o tempo da poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p.52.. 
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desenvolvida em 1420 por Niccoló de’ Niccoli. Essa inovação permitiu uma economia de 

espaço, possibilitando a impressão de pequenos livros. Ao longo do conto, há poucos trechos 

em que se apresenta uma variação da tipografia standard para a itálica. Contudo, no discurso 

final de Roderick, essa tipografia comparece com maior frequência, sempre sucedida por 

pontos de exclamação, o que sugere que o forte abalo emocional do personagem parece fazer 

tremular sua própria voz, quando, por exemplo, apavorado com a presença da irmã, diz: 

“Madman! I tell you that she now stands without the door!”288. Podemos abstrair o próprio 

sentido da frase e nos determos no desenho, na imagem inscrita na folha branca, assim como 

Michel Foucault o fez com a inscrição “Ceci n’est pas une pipe”, do célebre quadro A traição 

das imagens, de René Magritte289. O desenho curvilíneo, pontiagudo e tombado à direita é, 

talvez por uma certa irregularidade apresentada, associado a experiência sonoras também 

irregulares, como uma fala trêmula ou uma voz rascante que se projeta no limite das cordas 

vocálicas290. Portanto, o emprego da tipografia itálica revela uma consciência de Poe acerca 

do potencial expressivo da materialidade da palavra, aspecto que tem motivado pesquisas 

recentes291 e que está relacionado, como nos lembra Décio Pignatari, “à sua grande 

experiência jornalística e seu estreito contato com as técnicas de impressão tipográfica – 

especialmente o seu processo de composição e impressão”292.  

 Voltemos à voz de Roderick Usher. Os modos através dos quais suas inflexões se dão 

nos permite aventar a possibilidade de pensá-la como uma mídia, isto é, como um artefato que 

permite a realização de processos de registro, processamento e transmissão de informações, 

                                                           
288 POE, Edgar Allan. The complete short stories of Edgar Allan Poe. UK: Digireads.com Publishing, 2012. 

p.159. “Insensato! Eu afirmo que ela agora está de pé atrás da porta!”. POE, Edgar Allan. Histórias 

extraordinárias. [tradução: José Paulo Paes]. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.  p.175. 
289 FOUCAULT, Michel. Isto não é um cachimbo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.  
290 Temos em mente, aqui, também, a referência que Alfredo Bosi faz à experiência do psicólogo Wolfgang 

Köhler, que, ao submeter duas palavras foneticamente opostas a um grupo de pessoas, constatou que a ampla 

maioria associava as formas angulosas à palavra takete e as formas arredondadas à palavra maluma. BOSI, 

Alfredo O ser e o tempo da poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
291 JACKSON, Leon. “‘The italics are mine’: Edgar Allan Poe and the semiotics of print”. In: GUTJAHR, Paul 

C.; BENTON, Megan L. Illuminating letters: typography and literary interpretation. Massachusetts: University 

of Massachusetts Press, 2001. 
292 PIGNATARI, Décio. Semiótica e literatura. São Paulo: Ateliê Editorial, 2010. p.117. 
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um meio através do qual os nossos estados afetivos imprimem suas marcas sobre os suportes 

materiais. Hans Ulrich Gumbrecht já propunha, em sua análise do romance Le Neveu de 

Rameau (1805), de Denis Diderot, que “der Klang seiner Stimme nun immer mehr zu einem 

Medium, in dem dieses Temperament seinen Ausdruck findet und sich zur Stimmung 

verdichtet”293. Ao longo do processo de leitura, como mostramos no capítulo anterior, a voz 

de Roderick vai revelando o seu temperamento e, enquanto uma mídia, traz consigo traços da 

materialidade do seu próprio corpo. 

 A leitura em voz alta de “A queda da casa de Usher” exige, do performer, uma atenção 

a esses diversos aspectos que compõem essa ambiência sonora, ou paysage sonore: os sons 

incidentais, a música, os discursos, as inflexões vocálicas, as figuras de harmonia e a 

materialidade fônica das palavras. É esse o desafio que se impõe a Vincent Price. Mas como 

se não bastassem estes aspectos, dois outros problemas emergem na sua performance: 1º) de 

que forma a presença da técnica alterou as condições de performance da voz? 2º) É possível 

pensar que a própria experiência do ouvinte escutando uma voz emitida por um aparato já 

apresenta, em termos antropológicos, uma natureza inquietante? 

 

3.3 Segunda incursão: vozes mecânicas e elétricas 

 

3.3.1 Produção da voz e performance 

 

Um grito foi o suficiente para se atestar a eficácia de uma nova tecnologia: 

“Hullo!”294. De acordo com Friedrich Kittler, essa foi a primeira palavra que Thomas Edison 

                                                           
293 “O som da sua voz se torna uma mídia na qual sua disposição se expressa e materializa a Stimmung 

dominante”. GUMBRECHT, Hans Ulrich. Stimmungen lesen. München: Carl Hanser Verlag, 2011. p.84. 

Preferimos, neste caso, citar a versão original, em alemão, por trazer, em detrimento à versão em português, uma 

referência mais claramente explícita à palavra mídia (Medium). 
294 “Edson gritou no bocal do telephone”. KITTLER, Friedrich. Gramophone, filme, typewriter. California: 

Stanford University Press, 1999. p.21. 
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registrou no aparelho que, um mês depois, batizara com o nome de fonógrafo. Desenvolvido 

em 1877, essa tecnologia consistia em um cilindro coberto por folhas de estanho que era 

pressionado por uma ponta aguda, realizando a operação de converter os sons em impulsos 

mecânicos e vice-versa. Para que essas vibrações fossem captadas por uma membrana circular 

que se alojava no interior do aparato, era necessário gritar, como o fez seu inventor: “Edison 

screamed into the telephone mouthpiece”295.  

O desenvolvimento do fonógrafo e de todas as tecnologias que o sucederam até os dias 

de hoje mudou profundamente os modos de impostação de voz e, consequentemente, as 

condições de performance. Assim como Thomas Edison teve que gritar para que sua voz 

fosse registrada pelo fonógrafo296, as diferentes tecnologias empregadas para a sua captação e 

os contextos comunicacionais em que ela é produzida contribuíram para a diversificação dos 

modos de realizar performances com a voz. 

Vincent Price faz parte de uma geração de atores que cresceu sob o influxo dessas 

tecnologias de áudio e que participou ativamente da ascensão dos programas de rádio de 

horror nos EUA. Entre janeiro e junho de 1950, Price já havia narrado, na CBS, três dramas 

of the macabre, como se dizia na época: Bloodbath, Three Skeleton Key e Present tense, 

consequência de sua bem-sucedida incursão nessa mídia, cuja estreia havia ocorrido em 1936, 

no programa Standard Brands Radio Hour, contracenando com Rudy Valee, em uma cena da 

peça There’s always Juliet. É importante acrescentar que, por uma contingência do Star 

System hollywoodiano, aparições no rádio eram fundamentais para a carreira de um ator, 

como explica Richard Hand: “In the golden age, all Hollywood stars made significant 

appearances on radio. It was partly a contractual obligation and partly an important form of 

publicity for their work”297. 

                                                           
295 KITTLER, Friedrich. Gramophone, filme, typewriter. California: Stanford University Press, 1999. p.21. 
296 Reitera-se, também, como observa Friedrich Kittler, que Edison sofria de surdez. Ibid., p.22. 
297 “Na era de ouro, todos os astros de Hollywood fizeram significantes aparições no rádio. Isso fazia parte das 

obrigações contratuais e também era uma importante forma de divulgação do seu trabalho”. HAND, Richard. 
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Ao microfone, a voz de Price, diferentemente da de Thomas Edison, apresentava, 

como descreve Hand, “delicate [...] and invariably lucid enunciation [e] rich deepness”298, 

afinal de contas, nos anos 1950, as tecnologias já não dependiam mais do volume da voz para 

fazerem agulhas registrarem mecanicamente um som; os microfones elétricos e os sistemas de 

equalização davam ao locutor uma certa autonomia para desenvolverem o seu próprio estilo, 

em termos de inflexões vocálicas. 

Ao longo da década de 1960, o ator norte-americano protagonizou um ciclo de 

adaptações das obras de Edgar Allan Poe para o cinema, sob a direção de Roger Corman299. 

Como uma espécie de exercício preparatório para esses filmes, Price registrou durante esse 

período, em fita magnética300, leituras e monólogos dramáticos dos contos de Poe, entre os 

quais, uma interpretação de “A queda da casa de Usher”. A audição de sua leitura, naquele 

momento, envolvia o leitor em uma atmosfera inquietante. A voz grave, que parece mastigar, 

em cada sílaba, os horrores provocados pela situação narrada, nos mantém atentos ao 

desenrolar da história; é ela, a voz, que se apresenta como testemunha afetiva dos fatos 

narrados e vividos; é nela que acreditamos. Portanto, o trabalho de Price transcende uma mera 

exposição daquilo que se narra para, efetivamente, em sua materialidade, transmitir a própria 

atmosfera de inquietação que envolve o narrador e, consequentemente, o performer e o 

ouvinte. Nesse sentido, nossa questão fundamental, aqui, é compreender de que forma a 

presença da técnica alterou as condições de performance da voz? 

                                                                                                                                                                                     
Terror on the air! : horror radio in America, 1931-1952. North Carolina: McFarland & Company, Inc., 2006. 

p.44. 
298 “delicada [...] e invariável lucidez enunciativa [e] rica profundidade”. Ibid., p.63. 
299 A parceria entre Vincent Price e Roger Corman em torno da obra de Edgar Allan Poe envolveu os seguintes 

filmes: O solar maldito (The fall of the house of Usher, 1960), Mansão do terror (The pit and the pendulum, 

1961), Muralhas do pavor (Tales of terror, 1962), O corvo (The raven, 1963), O castelo assombrado (The 

comedy of terrors, 1963), A máscara da morte vermelha (The mask of the red death, 1964), O túmulo sinistro 

(The tomb of Ligeia, 1965).  
300 A gravação original foi realizada em sistema analógico e lançada pelo selo Caedmon (especializado em 

audiobooks) em 1975 nos formatos de disco de vinil e fita cassete. Neste sentido, é importante destacar que as 

análises aqui realizadas têm como fonte não o registro original, mas a sua transcodificação para sistema digital, o 

que, consequentemente, acarreta mudanças acústicas, tanto em virtude das diferenças dos sistemas de 

armazenagem de som (analógico e digital), como também por conta das intervenções que os técnicos costumam 

realizar sobre os parâmetros originais da gravação; sobretudo, no âmbito da equalização. 
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Walter Benjamin, que acumulou as experiências de roteirista e locutor de rádio, propôs 

que se deveria atentar para o fato de que “the radio listener, unlike every other kind of 

audience, welcomes the human voice into his house like a visitor. Moreover, he will usually 

judge that voice just as quickly and sharply as he would a visitor” 301. A imagem da voz como 

um visitante que tem livre-acesso à nossa casa e é por nós, ouvintes, julgada nos abre a 

perspectiva para pensarmos na voz como um distintivo de identidade. Em se tratando de um 

desconhecido, queremos saber quem é esse sujeito e o que ele tem para contar. No caso de “A 

queda da casa de Usher”, poderíamos nos questionar: quem é este cuja voz transmite a 

experiência de ter vivido um acontecimento terrível? Uma vez que “A queda da casa de 

Usher” é narrada em primeira pessoa, Vincent Price busca ler como se não o estivesse 

fazendo; mas sim incorporando a própria condição afetiva daquele que deseja contar os fatos 

que traz em suas memórias. Uma das estratégias a serem adotadas, nesse sentido, é imprimir 

uma naturalidade no modo de ler, buscando explorar aquilo que é próprio à nossa fala em 

público, como nos lembra Roland Barthes: “nossa fala (principalmente em público) é 

imediatamente teatral, busca os seus torneios (no sentido estilístico e lúdico do termo) em 

todo um conjunto de códigos culturais e oratórios”302.  

A performance de Price revela como, através da voz, se opera uma espécie de efeito 

mágico, através do qual a distância física entre o microfone e o aparelho reprodutor de som é 

cancelada e, desse modo, ele pode se colocar na condição de um visitante. Em uma 

determinada passagem da leitura, a voz do autor norte-americano se dirige aos ouvintes para 

lhes perguntar: “Not hear it? – yes, I hear it, and have heard it. Long – long – long –  many 

minutes, many hours, many days, have I heard it – yet I dared not – oh, pity me, miserable 

                                                           
301 “o ouvinte de rádio, ao contrário de qualquer outro tipo de audiência, saúda a voz humana em sua casa como 

um visitante. Ademais, ele julgará, com frequência, aquela voz tão rápida e abruptamente como seria com um 

visitante”. BENJAMIN, Walter. “Reflections on radio”. In: Select writings (Vol. I – V). Cambridge, 

Massachusetts, London: Harvard University Press, 2005. p.544. 
302 BARTHES, Roland. O grão da voz. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p.2. 
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wretch that I am!”303. Este discurso se dá no momento em que Roderick se dirige ao narrador 

no sentido de buscar cumplicidade com relação à audição dos estranhos ruídos que 

reverberam pela casa. Seu estado emocional diante da constatação de que algo terrível estava 

por vir tem como ápice a interjeição: “oh, pity me”304. Ainda que fizéssemos uma transcrição 

fonética deste sintagma (“oh, pity me” | əʊ ˈpɪti miː |), ela não consegue revelar o modo como 

nos condoemos com aquela voz trêmula, quase asmática, que implora por clemência. Onde 

está, portanto, esse algo que nos traz inquietação? 

Diferentemente do ocorre no palco de um teatro, a fala ao microfone permite 

determinadas modulações da voz – principalmente no que diz respeito ao volume. Por outro 

lado, ainda em contraste com o teatro, Price só tem a voz como matéria expressiva. É nela que 

é concentrado todo o poder de persuasão que o locutor tem diante do ouvinte; de se fazer ser 

um visitante confiável. A voz acaba se constituindo como o lugar para onde toda a energia 

expressiva acaba convergindo. Portanto, ainda que não a vejamos, há toda uma performance 

corporal que é solicitada durante o processo de leitura de um texto diante de um microfone. 

Nesse sentido, as fotos que registram as performances realizadas pela atriz Agnes Moorehead, 

no programa Sorry, wrong number, ao longo dos anos 1940, são, definitivamente, 

impressionantes, conforme se vê na página a seguir: 

                                                           
303 POE, Edgar Allan. The complete short stories of Edgar Allan Poe. UK: Digireads.com Publishing, 2012. 

p.159. “Ouve agora? Sim, ouço e venho ouvindo. Faz muito, muito tempo, muitos minutos, muitas horas, muitos 

dias que tenho ouvido isso; mas não ousava...oh, piedade, piedade para este miserável!”. POE, Edgar Allan. 

Histórias extraordinárias. [tradução: José Paulo Paes]. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p.175. 
304 POE, Edgar Allan. The complete short stories of Edgar Allan Poe. UK: Digireads.com Publishing, 2012. 

p.159.  
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Figura 8: Fotos de Agnes Moorehead nas performances realizadas para a série Sorry, wrong number305. 

 

A série Sorry, wrong number foi um dos programas precursores da radiodramaturgia 

de horror nos EUA. Seu enredo gira em torno da história de uma mulher que, depois de ouvir 

uma ligação cruzada entre dois homens, vive o terror de ser ameaçada por bandidos. Nas fotos 

em destaque, fica evidente todo o empenho da atriz em usar a energia corporal na produção de 

uma voz que transmita muito mais do que o sentido das palavras; de uma voz que, assim 

como o seu corpo, agonize. Um manual publicado no início dos anos 1940 e que instruía os 

atores sobre o modo como deveriam realizar suas performances os alertava que  

 

Radio acting is not simply “voice acting”. Although the listener knows the 

radio actor only through the voice, the actor uses his whole body in portraying 

a character, just as does the stage or film actor. Good acting for any medium 

                                                           
305 Fonte: HAND, Richard. Terror on the air! : horror radio in America, 1931-1952. North Carolina: McFarland 

& Company, Inc., 2006. p.40. 
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requires total bodily response, but it is even more important in radio because 

the voice reflects the muscular and emocional state of the whole body306. 

  

Na medida em que o ato de impostar a voz exige um esforço corporal, ao longo da 

leitura de “A queda da casa de Usher”, Vincent Price vai deixando rastros que acusam a 

presença de um corpo que narra e é afetado no próprio ato de narrar. Da enunciação, por vezes 

trêmula, à respiração que vai se tornando gradativamente ofegante, os estados afetivos do 

locutor parecem refletir uma condição na qual a dimensão puramente sensorial se impõe sobre 

esfera semântica, fazendo vibrar a palavra, tremer a frase. Não seria justamente aí, na 

percepção auditiva desses fenômenos, que o inquietante emerge? A relação entre voz, corpo e 

afetos nos parece ser a chave para pensar sobre essa questão. 

Para produzir a voz, uma pessoa coloca em ação mais da metade do corpo: do 

abdômen à cabeça. Essa atividade neuromuscular envolve tanto mudanças no processo 

respiratório, particularmente nos pulsos torácicos, como nos modos de articular a glote e as 

cavidades supraglotais (faringal, nasofaringal, nasal, oral e labial). No processo de produção 

da voz há, portanto, a necessidade de uma normatização do corpo a fim de se emitir sons que 

apresentem acentuações, timbres e qualidades que sejam reconhecíveis pelo ouvinte dentro de 

um determinado sistema linguístico-cultural. Portanto, quaisquer alterações nos modos de 

impostação da voz e de consequente alteração na natureza do próprio som podem resultar em 

um processo de estranhamento por parte do ouvinte. 

Uma vez que a voz é produzida a partir de uma atividade neuromuscular, ela está 

sujeita a ação de fenômenos físico-psíquicos que afetam o corpo daquele que a produz. Esse 

processo material de produção sonora marca, justamente, o aspecto afetivo-material próprio à 

                                                           
306 “A atuação no rádio não é simplesmente “a atuação da voz”. Apesar do ouvinte conhecer o ator de rádio 

somente através de sua voz, o ator usa seu corpo inteiro para representar o personagem, assim como faz o ator de 

teatro ou de cinema. Boa atuação em qualquer mídia requer o empenho total do corpo, mas isto é sempre mais 

importante no rádio, pois a voz reflete o estado muscular e emocional do corpo inteiro”. KINGSON, Walter 

Krulevitch; COWGILL, Rome. Radio drama acting and production. A handbook. New York: Rinehart, 1950. 

p.3. 
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interpretação de Vincent Price. Desse modo, nossos estados afetivos interferem na natureza 

do som que produzimos, na medida em que influenciam o ritmo de nossa respiração, da 

pulsação torácica e o modo como tensionamos os músculos do aparelho fonador. Ao analisar 

minuciosamente o interior da casa de Usher, o narrador-personagem revela: “I felt that I 

breathed an atmosphere of sorrow. An air of stern, deep, and irredeemable gloom hung over 

and pervaded all”307. O ato de respirar uma atmosfera angústia não é só compreendido na 

relação significante/significado, mas os próprios atos de inspiração e expiração de Price são 

ouvidos e, desse modo, participam da produção de sentido dessa passagem.   

A performance de Price, na leitura de “A queda da casa de Usher”, integra uma 

tradição que remonta às narrativas góticas do século XIX, incorporando, como temos 

mostrado, as estratégias demandadas por uma locução realizada diante de um microfone e 

voltada a um público que a ouvirá sob determinadas condições técnicas e sociais. Nessa 

tradição, antes mesmo da invenção dos aparelhos voltados à gravação e reprodução do som, 

era possível ouvir vozes de natureza inquietante. Em Frankenstein, de Mary Shelley, a 

primeira ação realizada pelo monstro assim que ele ganha vida é murmurar “alguns sons 

desarticulados”308; já em “Der Sandmann” (O homem de areia), de H.T. Hoffmann, enquanto 

o personagem Natanael dança, apaixonado, com um autômato – Olímpia –, suas declarações 

de amor recebem como resposta a frase monossilábica: “Ah, ah, ah!”309; em “The tell-tale 

heart” (Coração delator), de Edgar Allan Poe, o protagonista é um sujeito cuja voz revela que 

ele apresenta transtornos mentais. Como utilizamos metade do corpo para produzir a voz, o 

próprio estado deste corpo pode ser sentido através do som. A altura grave e o modo arrastado 

da fala de um zumbi acusam a presença de um corpo sem energia, sem vida. A natureza 

                                                           
307 POE, Edgar Allan. The complete short stories of Edgar Allan Poe. UK: Digireads.com Publishing, 2012. 

p.150. “Senti que respirava uma atmosfera de angústia. Um sopro de profunda, penetrante e irremediável tristeza 

andava no ar e tudo invadia”. POE, Edgar Allan. Histórias extraordinárias. [tradução: José Paulo Paes]. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2008.  p.160. 
308 SHELLEY, Mary. Frankenstein. [tradução: Pietro Nassetti]. São Paulo: Martin Claret, 2007. p.59. 
309 HOFFMANN, E.T.A. “O homem de areia”. In: CALVINO, Italo. Contos fantásticos do século XIX. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2009. p.73. 
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excessivamente aguda da voz de uma personagem com possessão demoníaca acusa uma 

alteração da ordem psíquica da mesma. Em todos esses casos, ou as vozes são emitidas por 

corpos não humanos ou por corpos humanos afetados por distúrbios psíquicos; portanto, suas 

performances exigem dos atores uma ruptura com as convenções culturais de impostação de 

voz, o que implica a criação de um modo não naturalista de fazê-lo.  

É na audição dessa voz cuja impostação ou natureza acústica acusa a presença de um 

corpo estranho ou de um doente mental na sua produção que emerge o inquietante. Nesse 

sentido, é significativo lembrar que, na Unheimlich310 freudiana, o sentimento de inquietação 

é deflagrado, também, quando presenciamos situações de “acessos epilépticos e das 

manifestações de insanidade”311. A fala arrastada, balbuciante e as variações bruscas de 

modulação, a voz de um corpo sem vida, como de um zumbi parecem nos inquietar, também, 

pelo modo como identificamos nesse tipo de fala não só uma disfunção psíquica, mas também 

orgânica, corporal. Não é por acaso que, ao pensar a tecnologia sob a perspectiva das 

categorias lacanianas, Friedrich Kittler relacionou o cinematógrafo ao imaginário, a máquina 

de escrever ao simbólico e o gramofone ao real, na medida em que este “forms the waste or 

residue that neither the mirror of the imaginary, nor the grid of the symbolic can catch: the 

physiological accidents and stochastic disorder of bodies”312. A natureza material da voz é, 

em si mesma, conformadora de sentidos, tradutora de estados afetivos; e a consciência desse 

potencial da voz é fundamental na arte dramática. 

Ao refletir sobre os efeitos expressivos deflagrados pela palavra falada, Marshall 

McLuhan se reporta a um episódio envolvendo o dramaturgo russo Constantin Stanislavsky, o 

qual solicitava aos seus jovens atores que pronunciassem, “em cinquenta modos e variantes 

                                                           
310 Para Freud, esse conceito apresenta uma natureza aparentemente ambígua, pois, “por um lado significa o que 

é familiar e agradável e, por outro, o que está oculto e se mantém fora da vista”. FREUD, Sigmund. “O 

estranho”. In: Uma neurose infantil e outros trabalhos (1917-1919). Rio de Janeiro: Imago, 1996. pp.242-243. 
311 Ibid., p. 245. 
312 “forma o lixo ou resíduo que nem o espelho do imaginário, nem a grade do simbólico podem capturar: os 

acidentes fisiológicos e as desordens estocásticas dos corpos”. KITTLER, Friedrich. Gramophone, film, 

typewriter. California: Stanford University Press, 1999. p.16. 
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diferentes”313, a palavra noite. Enquanto isso, uma audiência registrava “os diferentes matizes 

de sentimentos e significados expressos por eles”314. A voz, como se vê, apresenta o potencial 

de explorar toda a plasticidade semântica e prosódica que uma palavra oferece; da articulação 

padrão à vociferação, a voz torce a palavra tanto em direção ao significado como para os 

limites do não-semântico, onde o som é pura sensação. 

 

3.3.2 Recepção da voz e o inquietante 

  

 

Figura 9: Desenho representa o modo de interação entre uma pessoa e um fonógrafo315. 

  

Entre 1911 e 1913, o etnógrafo alemão Koch-Grünberg realizou uma expedição de 

Roraima, na região norte do Brasil, até o Orinoco, no sul da Venezuela. Ao longo dessa 

                                                           
313 MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 2007. p.97. 
314 Ibid., p.97. 
315 Fonte: https://www.pinterest.com/angelosmusicbox/phonograph-mr-edison/. Acesso em: 15 jan. 2015. 
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viagem, o pesquisador levou consigo aquela máquina através da qual Thomas Edison realizara 

a gravação de seu “Hullo”, o fonógrafo; que não só era usada para registrar as vozes e os 

cantos dos índios que habitavam a região, mas também para a reprodução das mesmas aos 

próprios autóctones.  

A experiência dos índios com a audição de suas próprias vozes e cantos reproduzidos 

por uma caixa retangular de madeira, sobreposta por um estranho emaranhado de peças de 

ferro e um enorme cone dourado era de completa estupefação. Ao ouvirem a voz do cacique 

ali reproduzida, Koch-Grünberg, em seus diários, relata que “Algunas mujeres asustadas se 

ponen las manos delante de la cara o la boca; otras las entrelazan como para rezar y son tan 

devotas como el otro dia en el servicio religioso del Padre”316. Ouvir a própria voz, em uma 

tonalidade roufenha, sendo emitida por um corpo não-humano só poderia ser, na concepção 

dos indígenas, uma manifestação da feitiçaria, algo que era inerente a todos aqueles objetos 

que eles denominavam como “máquina” e com quais apresentavam resistência em estabelecer 

qualquer forma de interação: “Al princípio se resiste a cantar delante de la ‘maquina’, nombre 

que los índios dan a todos mis instrumentos de ‘brujeria’”317. 

 A atmosfera inquietante que irrompe no contato dos índios com o fonógrafo ajuda a 

iluminar um outro componente próprio à também inquietante experiência da audição da voz 

de Vincent Price: o papel da mediação realizada pelo dispositivo técnico. O assombro dos 

índios diante da audição de suas próprias vozes emitidas pelo fonógrafo parece apontar para 

algumas questões intrigantes acerca da relação entre voz, máquina e identidade que, em 

última instância, ilumina nossas reflexões sobre a ambiência inquietante na gravação de “A 

queda da casa de Usher”.  

                                                           
316 “Algumas mulheres assustadas põem as mãos diante da boca; outras as entrelaçam para rezar e se mostram 

tão devotas como em outro dia, durante o serviço religioso do padre”. KOCH-GRÜNBERG. Theodor. Del 

Roraima al Orinoco (Tomo I). Caracas: Ernesto Armitano Editor, 1981. p.66. 
317 “A princípio, eles resistiram a cantar diante da ‘máquina’, nome que os índios dão a todos meus instrumentos 

de bruxaria”. Ibid. p.66. 
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 Assim como a experiência vivida pelos índios amazonenses, o modo como ouvimos a 

voz de Vincent Price não se dá através da audição da própria voz emitida pelo corpo que a 

produz. Em outras palavras, não estamos no mesmo espaço físico em que Price se encontra 

lendo; por isso, o lugar da audição não compartilha das mesmas características acústicas do 

espaço em que a gravação foi realizada. Ademais, não vemos o ator in loco, não percebemos a 

expressividade de seu rosto, tanto menos os movimentos de sua boca; nossa relação com Price 

é mediada por um dispositivo técnico, a partir do qual ouvimos uma voz, e nada mais. É 

justamente dentro dessa perspectiva que nos questionamos: a inquietação, na audição de “A 

queda da casa de Usher”, já não começaria na própria experiência do sujeito diante do 

aparato? 

 Fonógrafo, gramofone, sistema high-fidelity, gravador de fita, rádio, telefone; o século 

XX é o século em que a voz se tornou onipresente; uma espécie de fantasma que reverbera 

diuturnamente pelos nossos aparatos e ambientes. Ainda que hoje tomemos essa relação como 

natural, ela é, seguramente, fruto de uma construção cultural; de um processo gradativo de 

“adaptação” do sujeito a uma determinada realidade, e é exatamente isso que a experiência de 

Koch-Grünberg com os índios parece revelar. Tivemos que nos acostumar a ouvir vozes de 

seres ausentes do próprio ambiente em que a voz se propaga. Sob o ponto de vista teórico, 

houve a necessidade de criar instrumentos para se pensar esse fenômeno. O pesquisador 

esloveno Mladen Dolar propõe, nessa perspectiva, que “with the advent of the new media the 

acousmatic property of the voice became universal and, hence, trivial”318. Ao evocar o termo 

“acousmatic property”, Dolar percorre a vereda desenvolvida pelo compositor Pierre 

Schaeffer, em 1966 e retomada, contemporaneamente, pelo também compositor e pesquisador 

                                                           
318 “com o advento das novas medias, a propriedade acusmática da voz se tornou universal, daqui em diante, 

trivial”.  DOLAR, Mladen. A voice and nothing more. Massachusetts: MIT Press, 2006. p.63. 
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Michel Chion. Partindo das reflexões de Schaeffer em Traité des objects musicaux319, a noção 

de Chion, que tem maior repercussão neste trabalho, postula que 

 

Acousmatic sound draws our attention to sound traits normally hidden from us 

by the simultaneous sight of the causes – hidden because this sight reinforces 

the perception of certain elements of the sound and obscures others320.  

 

A inquietação dos índios amazonenses ao ouvirem vozes emanadas de um dispositivo 

técnico parece se dar, justamente, em virtude dessa dimensão acusmática; de quase delírio 

sonoro. Nesse sentido, é importante salientar que essa palavra deriva de acusma, vocábulo 

empregado pela medicina grega – ákousma – para se referir a uma condição de “alucinação 

auditiva caracterizada pela escuta de rumores ou sons de vozes humanas ou de instrumentos 

musicais, campainhas, sibilos etc.”321. Ao que tudo indica, portanto, é justamente nessa falta 

de combinação cognitiva entre a percepção do som e da imagem, no fato de que ouvimos uma 

voz cuja fonte não é o aparelho fonador de quem enuncia, mas um corpo maquínico, que 

irrompe esse fenômeno que os índios entendiam como manifestação da magia e que os 

ouvintes de Vincent Price apreendiam, à época, como uma atmosfera inquietante.   

 Pensar a questão dos efeitos provocados pelo ato de ouvir uma voz emitida por um 

dispositivo técnico na clave da audição acusmática nos ajuda a circunscrever o ponto inicial 

do nosso problema: a relação entre voz, corpo e identidade. O corpo, como é defendido pela 

psicanálise, é entendido como uma propriedade do Eu; assim, a voz, como constituinte do 

corpo, está sujeita à mesma condição; não é por acaso que, assim como dizemos meu corpo, 

dizemos também minha voz. Mas e quando a minha voz não se encontra no meu corpo? Essa é 

uma questão que nos leva, novamente, para os diários de Koch-Grünberg. 

                                                           
319 SCHAEFFER, Pierre. Traité des objets musicaux. Paris: Seuil, 1967. 
320 “O som acusmático dirige nossa atenção para os traços sonoros que estão normalmente escondidos de nós por 

se situarem longe dos olhos – escondidos porque a visão reforça a percepção de certos elementos do som e 

obscurece outros”. CHION, Michel. Audio-vision: sound on screen. New York: Columbia University Press, 

1994. p.32. 
321 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2001. p.77. 



151 
 

 Ao tentar gravar a voz do cantor da tribo, o índio, de acordo com o etnógrafo alemão, 

“me pregunta por qué quiero llevar su voz comigo”322. Uma vez vencida a resistência do 

índio, Koch-Grünberg promete que “después yo no vaya a reproducir sus cantos delante de la 

‘gente’”323. Evidencia-se, aqui, essa relação narcisista a partir da qual a voz é uma 

propriedade do corpo e, enquanto tal, é vista como um distintivo de identidade. Dentro dessa 

perspectiva, se ver diante da própria voz equivale a uma experiência tal como a de um 

encontro com o seu duplo (doppelgänger). Em seu célebre ensaio Der Doppelgänger324, o 

psicanalista Otto Rank investiga as raízes antropológicas do duplo, sempre relacionando-as a 

tabus construídos a partir da relação do sujeito com projeção de sua imagem; seja enquanto 

uma sombra, seja vista no espelho. O desenvolvimento dos aparatos voltados à gravação e 

reprodução de som nos permite ampliar esse leque para acolhermos, também, a voz. A voz 

enquanto um duplo do sujeito. 

 Essas reflexões nos servem de ponto de partida para pensarmos aquilo com o qual 

estamos, efetivamente, nos ocupando: a voz do outro. Será que a experiência realizada por 

Koch-Grünberg com os índios no norte do Brasil e sul da Venezuela acaba por revelar um 

traço ainda incivilizado em nossa relação com a voz transmitida por dispositivos técnicos e 

nossa inquietação com a audição de “A queda da casa de Usher” traria, ainda que de modo 

sutil, esse resquício? O que se pode, de fato, afirmar é que, se escavássemos, por baixo da voz 

de Price, as outras vozes aí presentes, como em um palimpsesto, iríamos encontrar os 

radiodramas de horror dos anos 1930 e 1940; as primeiras experiências auditivas com o 

fonógrafo; os espetáculos de ventriloquismo dos séculos XVIII e XIX e, lá na origem, a 

Sprech-Maschine de Wolfgang Von Kempelen – ainda que, seguramente, pudéssemos escavar 

mais profundamente e encontrar outros antecedentes. O fato é que, em todos esses casos, 

                                                           
322 “me pergunta por que quero levar sua voz comigo”. KOCH-GRÜNBERG. Theodor. Del Roraima al Orinoco 

(Tomo I). Caracas: Ernesto Armitano Editor, 1981.p.66. 
323 “depois eu não vá reproduzir seus cantos diante da ‘gente’. Ibid. p.66. 
324 RANK, Otto. Double: a psychoanalytic study. North Carolina: The University of North Carolina Press, 1971. 
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parece haver a permanência de um processo de estranhamento com a experiência de uma voz 

transmitida por um aparato. 

 A questão da audição de uma voz emitida por uma máquina não é só um problema de 

identidade, como o colocamos até agora. Trata-se, também, de um problema do domínio da 

acústica, uma vez que a voz que ouvimos passa por alterações na sua natureza sonora. A 

audição acusmática acaba colocando esse problema em relevo na medida em que desloca 

nossa atenção para a própria natureza do som; na terminologia de Michel Chion, evoca um 

certo grau de “reduced listening”; isto é, um modo em que “the listening mode that focuses on 

the traits of the sound itself, independent of its cause and of its meaning”325. Na experiência 

de audição de “A queda da casa de Usher”, nossa atenção parece flutuar entre a dimensão 

semântica e a da natureza material do próprio som.   

Há uma passagem do conto Civilização, de Eça de Queirós, que apresenta um 

flagrante da recepção desses novos aparatos no contexto da sociedade burguesa do final do 

século XIX. O conto, em breve sinopse, expõe a condição de angústia existencial de um 

sujeito chamado Jacinto, português residente em Paris e que, ainda que gozasse de uma 

situação de bem-estar material invejável, passava os seus dias enfadados, em uma certa 

condição de vazio espiritual. Ao receber a visita de duas senhoras, o protagonista resolve 

mostrar-lhes, com orgulho, um fonógrafo, última novidade tecnológica. Ao ouvirem a voz 

gravada do amigo Pinto Porto dizer efusivamente “Maravilhosa invenção! Quem não 

admirará os progressos deste século?”326, as senhoras ficam hipnotizadas de admiração com 

o aparato; reação que é imediatamente frustrada, uma vez que o aparelho apresenta uma falha, 

repetindo a frase gravada ad infinitum. O proprietário, constrangido, sem saber como desligar 

o aparelho, é obrigado, então, a tirá-lo do ambiente e abafar o seu som com algum recurso:  

                                                           
325 “O modo de escuta que tem como foco a natureza do som em si mesma, independentemente da sua causa ou 

de seu significado”. CHION, Michel. Audio-vision: sound on screen. New York: Columbia University Press, 

1994. p.29. 
326 QUEIRÓS, Eça. “Civilização”. In: Contos. São Paulo: Martin Claret, 2006. p.19. 
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Furiosos, enterramos uma almofada na boca do fonógrafo, atiramos por cima 

mantas, cobertores espessos, para sufocar a voz abominável. Em vão! Sob a 

mordaça, sob grossas lãs, a voz rouquejava, surda”327.  

 

É interessante notar, aqui, como que, ao longo das repetições da frase gravada no 

fonógrafo, a atenção das convivas se desloca da esfera semântica daquilo que é dito – a 

admiração pela tecnologia – para o reduced listening; isto é, para a própria natureza acústica 

da voz que o diz – o que implica um processo descritivo que se dá no nível das sensações. 

 De volta à gravação de Vincent Price, é interessante notar como nossa atenção se 

desloca constantemente para a dimensão acústica da voz do ator norte-americano. Ao 

fixarmos nossa atenção nesse aspecto, fica evidente que a inquietação não se dá somente no 

âmbito do texto, da performance e da relação cultural entre sujeito e aparato, mas na própria 

natureza acústica daquela voz que parece transcender quaisquer possibilidades de produção 

sonora oferecidas pelo aparelho fonador humano. Partindo para um caso mais radical, a 

narração que Christopher Lee fez para o trailer de uma animação de “A queda da casa de 

Usher” dirigido por Raúl García, em 2012; é evidente o trabalho de equalização que torna a 

voz do ator norte-americano bem mais grave do que é e o acréscimo de reverb que a torna 

mais assustadora, o que reitera a tese foulcautiana de que o corpo é produto de uma 

construção histórica. Seguramente, não ouvimos a voz de Price, hoje, aterrorizados, tais como 

os ouvintes da década de 1960; já a voz de Lee, processada tecnicamente, nos é mais 

verdadeiramente inquietante. Contudo, pensando a  experiência de audição da voz de Vincent 

Price naquele contexto histórico-tecnológico, podemos afirmar que a inquietação provocada 

pela mesma parece estar ligada a três fenômenos próprios à emissão da voz via aparato: 1º) A 

voz de Price é tirada de seu presente cronológico, uma vez que podemos ouvi-la, de modo 

idêntico, ad infinitum; 2º) O aparelho abole a presença de quem produz a voz; o que difere 

                                                           
327 QUEIRÓS, Eça. “Civilização”. In: Contos. São Paulo: Martin Claret, 2006. p.20. 
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esse fenômeno daquele em que uma imagem reproduzida fotograficamente, que, de acordo 

com Joachim Paerch, “não é esta pessoa, mas a significa em sua ausência – documental e 

antológica –; uma voz gravada não é a imagem desta voz, mas a sua reprodução técnico-

mecânica”328; e conclui “a voz, mesmo sem o corpo articulado no seu registro, ainda é aquilo 

que era no momento da sua articulação, a saber, esta voz”329;  3º) As mídias tendem a alterar 

as referências espaciais, uma vez que constroem tecnicamente um espaço à percepção, que é, 

efetivamente, como estamos definindo as ambiências. 

 Uma questão ainda a se pensar é como reagimos diante de aparelhos que nos restituem 

o poder de ver aquele que fala, e, portanto, atenua a experiência acusmática, pois, ainda que 

vejamos uma imagem fantasmagórica, conseguimos ouvir a sua voz sinconizada com os 

movimentos dos seus lábios. O trabalho de adaptação realizado pelo cineasta tcheco Jan 

Švankmajer busca, justamente, a partir de uma ruptura da combinação cognitiva entre som e 

imagem restituir uma certa experiência de inquietação com a voz330. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
328 PAECH, Joachim. “Os sons e as imagens em Brickmanns Zorn”. In: MÜLLER, Adalberto; SCAMPARINI, 

Júlia (Org.). Muito além da adaptação: literatura, cinema e outras artes. Rio de Janeiro: 7Letras, 2013. p.59. 
329 Ibid., p.59. 
330 Pela estreita relação entre imagem e texto, optamos por iniciar a próxima seção na outra página, deixando um 

espaço em branco nesta página. 
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3.4 Terceira incursão: vozes elétricas e audiovisão 

 

Figura 10: Técnicos manipulam um projetor Vitaphone 331. 

 

 A cena é bem conhecida. Um plano geral mostra uma noite agitada no interior de um 

café, em Londres, onde os frequentadores saciam seu apetite por comida, conversa e jazz. O 

plano seguinte, fechado em uma mesa, mostra um garçom se aproximando de um desses 

frequentadores – Jack Robin –, interrompendo-lhe o jantar para solicitar-lhe algo, que, alguns 

planos à frente, se descobrirá o que é. Aos 14 minutos e 42 segundos, aquele filme que, até 

então, seguia os paradigmas do cinema silencioso, apresenta, subitamente, algo inesperado: 

uma sincronia entre voz e imagem. Começava ali, com O cantor de Jazz (1927), de Alan 

Crosland, uma nova etapa na história da relação entre o nosso sistema perceptivo e as 

tecnologias de produção de som e imagem, através da qual estas nos ofereciam, cada vez 

mais, experiências sensorialmente próximas à vida real. 

                                                           
331 Fonte: http://www.picking.com/vitaphone104.html. Acesso em: 20 de janeiro de 2015. 

http://www.picking.com/vitaphone104.html
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O Vitaphone (Figura 6) foi a tecnologia que permitiu, pela primeira vez no circuito 

comercial, que se adotasse um modo de sincronização de som e imagem. Desenvolvido pela 

Warner Bros, em 1926, o dispositivo era composto por um projetor de imagens, com a 

velocidade de 24 quadros por segundo, e um fonógrafo, que, conectado ao projetor através de 

cabos, reproduzia um disco de vinil de 16 polegadas de 33 1/3 rotações por minuto. A 

invenção dessa tecnologia aplacava, de certa forma, aquela estranha sensação de ouvir uma 

voz emitida por um corpo maquínico. Esta experiência era tão desconfortável, que Thomas 

Edison, acreditava que o fonógrafo era uma invenção que precisava de complemento e, 

portanto, teve a ideia de “criar bonecos falantes, pela incorporação do fonógrafo ao interior do 

corpo. Vários modelos de bonecos foram construídos, alguns em escala comercial”332.  

 A banda sonora sincronizada não só aplacou a inquietação provocada pela audição 

acusmática, ou a estranha sensação de se ver imagens de pessoas movimentando os lábios sem 

que ouçamos aquilo que dizem, mas também instituiu uma nova experiência qualitativa em 

termos audiovisuais. Ainda que esse som não tivesse como centro de emissão os lábios 

daquele que fala, uma vez que ele emanava das caixas de som distribuídas pelas paredes da 

sala de cinema, percebíamos voz e imagem em perfeita combinação cognitiva. É relevante 

notar, também, que, diferentemente do que mostramos na seção anterior, em que a audição da 

voz ocorria com o olhar do ouvinte dirigido ao aparelho de emissão; no cinema, esse 

mecanismo fica escondido de nós: o projetor na parte de trás e as caixas instaladas nas 

paredes laterais da sala de cinema. Portanto, neste caso, só temos acesso ao resultado da 

operação realizada por esses aparatos, sem necessariamente vê-los: os lábios de Al Jolson se 

abriam e, então, ouvia-se aquilo que ele cantava.  

 O desenvolvimento da tecnologia do Vitaphone e de seus sucessores é responsável por 

uma espécie de estandardização dos filmes; os chamados talking films, isto é os filmes de 

                                                           
332 MACHADO, Arlindo. Pré-cinemas e pós-cinemas. Campinas, SP: Papirus, 1997. p.154. 
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ficção falados. Neste sentido, havia uma clara preocupação, sob o ponto de vista dos seus 

modos de produção, de mostrar ao espectador esse novo recurso; nas palavras de David 

Bordwell, “in Hollywood, dialogue constitutes the chief vehicle of narrative action and must 

be personalized no less than body, face and space”333. É dentro dessa perspectiva que o 

sistema Sound-on-Disc adotado pela Vitaphone estabeleceu uma espécie de estandardização 

da experiência perceptiva, tanto no que diz respeito à combinação cognitiva entre som e 

imagem quanto a velocidade em que ela se daria334. 

A experiência inquietante de assistir a A queda da casa de Usher (Zánik domu Usheru, 

1980), de Jan Švankmajer, é fruto de uma significativa ruptura estética com esse paradigma. 

Rodado em 35 mm, com fotografia em preto e branco, a versão do realizador tcheco para o 

conto de Poe dura exatos 15 minutos, através dos quais uma voz off lê uma adaptação do 

conto do escritor norte-americano para a língua tcheca. Ao longo dessa narração, uma câmera 

percorre, através do uso de travellings e panorâmicas, o exterior e interior de uma casa em 

ruínas; imagens que são entrecortadas por animações em argila de natureza abstrata e planos 

que mostram as condições atmosféricas que envolvem a casa. Portas se abrem e fecham sem a 

intervenção humana; objetos caem sem o menor sopro do vento; pedras rolam como se 

estivessem dotadas de vida própria. Essa presença constante de objetos que se movem 

autonomamente é, a propósito, responsável por uma das principais claves de leitura do cinema 

de Švankmajer335. 

                                                           
333 “Em Hollywood, o diálogo constitui o principal veículo da ação narrativa e deve ser não menos personalizado 

que o corpo, o rosto e o espaço”. BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin; STAIGER, Janet. The classical 

Hollywood cinema: films and mode of production to 1960. New York: Columbia University Press, 1985. p.302. 
334 Segundo Arlindo Machado, “a Vitaphone, empresa mais decididamente empenhada em explorar o cinema 

sonoro, estabelece autoritariamente uma velocidade padrão (24 fotogramas por segundo para o filme e 33 1/3 

rotações por minuto para o disco de som) que deveria ser obedecida dali por diante)”. MACHADO, Arlindo. 

Pré-cinemas e pós-cinemas. Campinas, SP: Papirus, 1997. p.157. 
335 Neste sentido, há uma ampla bibliografia disponível, dentre os quais destacamos: RICHARDSON, Michael. 

“Jan Švankmajer and the life of objects”. In: Surrealism and cinema. Oxford and New York: Berg, 121 – 34, e 

CARDINAL, Roger. “Thinking through things: the presence of objects in the early films of Jan Švankmajer”. In: 

HAMES, Peter (Org.). The cinema of Jan Švankmajer. London: Wallflower Press, 2008. 
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Jan Švankmajer se notabilizou como um dos nomes mais expressivos da new wave do 

cinema tcheco. Desde suas primeiras experiências, o realizador desenvolveu um diálogo tanto 

com a tradição da avant-garde de seu país, de orientação claramente surrealista; como com o 

maneirismo de Giuseppe Arcinboldo, pintor italiano que viveu em Praga durante o século 

XVI. De alguma forma, as operações técnicas do cinema de Švankmajer, como as colagens, 

as animações e o trompe l’oeil são fruto de um diálogo constante com essa dupla tradição. 

Através desse repertório, os objetos ganham movimento próprio, protagonizam histórias, 

transitam entre a figuração e o abstracionismo e, muitas vezes, parecem ser aquilo que, 

seguramente, não o são. Como assevera Roger Cardinal, o realizador theco  

 

lays out for us a scatter of different objects and then, as if by the touch of a 

magic wand, resolves them into a cohesive gestalt is, of course, a function of 

the cinematic techniques with which he is engaged336. 

 

Ainda que os efeitos inquietantes provocados pela animação dos objetos seja uma 

questão inequivocamente relevante na obra de Švankmajer, há um aspecto que tem sido 

ignorado nas análises da mesma: o som. Um dos maiores especialistas na obra de Švankmajer, 

Peter Hames, comenta, por exemplo, que a versão do realizador tcheco para A queda da casa 

de Usher, “tells its story entirely in terms of objects – stone, furniture, trees, roots and 

mud”337. Não obstante o papel cumprido por eles, neste filme, há uma leitura do texto de Poe 

vertido para o tcheco338; portanto, a história não é exatamente contada pelos objetos, mas sim 

por esta voz off, cabendo aos primeiros a função de sugerir um certo clima, uma certa 

                                                           
336 “Estabelece para nós uma dispersão de diferentes objetos e, em seguida, como se pelo toque de uma varinha 

mágica, resolve-los em uma gestalt coesa é, naturalmente, em função das técnicas cinematográficas com as quais 

ele está envolvido”. CARDINAL, Roger. “Thinking through things: the presence of objects in the early films of 

Jan Švankmajer”. In: HAMES, Peter (Org.). The cinema of Jan Švankmajer. London: Wallflower Press, 2008. 

p.68. 
337 HAMES, Peter. “The core of reality: puppets in the feature films of Jan Švankmajer”. In: The cinema of Jan 

Švankmajer: dark alchemy. London: Wallflower Press, 2008. p.100. 
338 Pela duração, 15 minutos, imaginamos que se trata de uma versão não integral. 
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atmosfera que envolve a narrativa. Ouçamos primeiro a voz para, em seguida, tentar 

compreender a sua relação com as imagens dos objetos. 

A voz que narra A queda da casa de Usher é de Petr Čepek, ator que fez sólida 

carreira na cena cinematográfica tcheca339. Dono de uma voz de natureza grave, Čepek 

começa sua leitura de modo suave e pausado, como se estivesse buscando relatar algo cuja 

fonte são as suas memórias. Na medida em que a narração avança, seu espectro entoacional 

começa a variar entre a suavidade, a apreensão e a tensão, tonalidades que influem sobre o 

ritmo da leitura. Quanto mais próximo do final, mais acelerada a leitura se torna, 

procedimento que cria uma expectativa no ouvinte acerca do desenrolar dos fatos, que 

culminam na queda da referida casa e, consequentemente, no retorno à impostação e ritmo 

iniciais.  

Ainda que seja inteiramente lido em tcheco, língua que nos é desconhecida, é notável 

como, ao longo da leitura, somos submetidos a diferentes modulações afetivas, que oscilam 

entre a melancolia e a inquietação, entre a calma e a excitação. Nossa questão, agora, consiste 

em compreender não os aspectos próprios à natureza da voz – já estudados –, mas como a 

ruptura cognitiva entre som e imagem cria uma inquietação no espectador, configurando uma 

determinada modalidade de audição acusmática. 

Para além das propriedades da voz e das características da performance, a falta de 

combinação cognitiva entre som e imagem cumpre um papel fundamental na inquietação 

provocada pelo filme. Nossa atividade perceptiva diante de um filme se dá na ordem daquilo 

que Michel Chion denominou como “audiovisão”340; isto é, som e imagem compõem uma 

atividade perceptiva específica e única, não dissociável, significando que o sentido produzido 

por cada uma dessas dimensões influencia no sentido que construímos sobre a outra. Em A 

                                                           
339  Petr Čepek (1940 – 1994) foi um ator associado ao The Drama Club, teatro Praga aberto a performances de 

vanguarda, e que atuou no cinema tcheco desde 1961. Seu último papel foi como Fausto, em 1994, em mais uma 

parceria com Jan Švankmajer. 
340 CHION, Michel. Audio-vision: sound on screen. New York: Columbia University Press, 1994.  
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queda da casa de Usher, nosso corpo fica cindido entre dois espaços: ouvimos uma história 

sobre a visita de um sujeito a um antigo solar e os estranhos acontecimentos que por lá se 

desenrolam, mas vemos imagens que não ilustram aquilo que é dito, cuja dinâmica possui 

uma natureza autônoma. Não há, portanto, uma perspectiva sonora no sentido empregado por 

Arlindo Machado para indicar quando há uma “solidária e coerente com a perspectiva linear 

da imagem”341 e, desse modo, o filme de Švankmajer confere autonomia ao som e à imagem; 

não é necessário que um explique o outro; o sentido parece emergir no espaço de encontro 

entre essas dimensões sensíveis, como um afeto que enlaça esses dois meios de expressão. 

Essa autonomia cria um sistema de forças sobre a dimensão perceptivo-cognitiva do 

espectador, que é convocado a realizar diversas operações mentais no intuito de compreender 

o que se passa. O espaço-tempo da enunciação do ponto de vista não corresponde ao da 

enunciação do ponto de escuta; fenômeno que nos leva a questionar, por exemplo, se o que 

vemos corresponde ao resultado de um acontecimento passado no presente ou a própria 

memória visual de um acontecimento passado que nos é apresentado pela voz. 

 Em uma entrevista concedida aos Cahiers du Cinéma, Švankmajer revela um aspecto 

característico da produção de seus filmes, que consiste no modo como “Ce sont, sans aucun 

doute, les images qui sont au départ et qui se multiplient à l’aide d’associations et d’analogies. 

C’est seulement par la suite que prend forme la structure narrative de l’histoire”342. Nessa 

perspectiva, nos parece possível afirmar que não só as imagens seguem uma lógica 

associativa libertária entre si, mas também na relação semântica que mantém com o texto 

narrado pela voz off. 

As imagens do filme de Švankmajer nos levam a imergir por um mundo inquietante de 

luz e sombras, onde pedras, portas e janelas se movimentam autonomamente, vivem em um 

                                                           
341 MACHADO, Arlindo. O sujeito na tela: modos de enunciação no cinema e no ciberespaço. São Paulo: 

Paulus, 2007. p.108. 
342 “São, sem dúvida alguma, as imagens que são o ponto de partida e se multiplicam a partir de associações e 

analogias. É somente a partir das relações que toma forma a estrutura narrativa de uma história”. “Entretien avec 

Jan Švankmajer”. Cahiers du cinéma. Janeiro de 2011. p.85. 
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ambiente em que se constituem como as únicas testemunhas de uma existência passada do 

gênero humano, que os criou e os habitou. Nessa espécie de dissipatio humani generis, nos 

movimentos – acoplados à câmera – por entre a vida secreta dos objetos. Desse modo, 

percorremos a casa tal como o narrador-personagem do conto de Poe, que se espantava com 

“the objects around me”343.  A câmera nos oferece um ponto de vista subjetivo, através do 

qual nosso olhar fica corporificado no aparato. Desse modo, andamos pela casa e tocamos os 

objetos; o grau de proximidade da câmera com os mesmos nos sugere uma percepção háptica 

dos mesmos, como as imagens abaixo nos mostram:  

 

 

Figuras 11 e 12: Fotogramas de A queda da casa de Usher de Jan Švankmajer344. 

 

Apoiando-se nos estudos de Alois Riegl, Gilles Deleuze, a propósito da pintura de 

Francis Bacon, vai recuperar essa noção própria às obras em baixo-relevo dos egípcios, a 

partir da qual se “opera a conexão mais rigorosa entre o olho e a mão, pois tem como 

elemento a superfície plana; esta permite ao olho proceder como tocar”345. Os fotogramas em 

destaque, que apresentam, respectivamente, objetos dispostos sobre uma mesa, como uma 

                                                           
343 POE, Edgar Allan. The complete short stories of Edgar Allan Poe. UK: Digireads.com Publishing, 2012. 

p.150. “os objetos em torno de mim”. POE, Edgar Allan. Histórias extraordinárias. [tradução: José Paulo Paes]. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p.159. 
344 Fonte: creepypasta.wikia.com. Acesso em: 10 Fev. 2015. 
345 DELEUZE, Gilles. Francis Bacon: Lógica da sensação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007. p.123. 
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natureza morta, e uma imagem disforme em argila, como uma pintura abstrata, nos dão a 

impressão de que, ao deslizamos as mãos sobre a superfície da tela, poderíamos tocá-los. E, 

desse modo, a dimensão sensível do filme de Švankmajer se complexifica. Ao ser 

questionado sobre o modo como busca explorar o toque no suporte cinematográfico, o 

realizador theco revela que 

 

Les rapports qui se tissent entre le sens du toucher et celui de la vue, et que 

nous connaissons normalement à travers une pratique utilitaire, peuvent 

contribuer à provoquer chez les spectateurs des sensations ‘tactiles’ lorsqu’ils 

regardent le film. J’ai essayé d’utiliser certaines méthodes qui étaient liées à 

mes expérimentations tactiles dans La chute de la maison Usher346. 

 

 A dimensão háptica, portanto, se une à voz, à música, aos ruídos incidentais e aos 

diversos outros aspectos que compõem a natureza da imagem para nos oferecer um filme de 

sensações; um filme em que essa densa tessitura sensível ganha potência expressiva, inscreve 

forças sobre a nossa percepção. Desse modo, a questão da falta de sincronia entre som e 

imagem nos convoca a refletir sobre o tipo de relação que há entre esses dois domínios, uma 

vez que ela não se dá por redundância, a partir da qual a imagem viria a ilustrar o som e vice-

versa. Talvez seja possível, então, pensar em uma relação que se dá no domínio da sugestão; 

em uma espécie fluxo contínuo de imagem e som que se tocam não no nível da representação, 

mas no do ritmo da leitura e da montagem, na suavidade da voz aliada à textura da fotografia, 

nos espaços gerados pelo reverb da voz e o pé direito da casa; enfim, nesses espaços de 

encontros afetivos entre som e imagem. 

 

 

 

                                                           
346 “As relações que se desenvolvem entre o sentido do tato e o da visão, e que nós conhecemos normalmente 

através de uma prática utilitária, pode ajudar a provocar nos espectadores sensações ‘táteis’, quando assistem ao 

filme. Eu tentei utilizar certos métodos que estavam ligados às minhas experimentações táteis em A queda da 

casa de Usher”. “Entretien avec Jan Svankmajer”. Cahiers du cinema. Janeiro de 2011. p.85. 
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3.5 A sobrevivência da voz 

 

Os meios de registro e reprodução técnica dos sons tornaram a voz imortal. Mas de um 

modo diferente do que também ocorreu com a imagem técnica. Barthes afirmava que o efeito 

que uma foto “produz em mim não é o de restituir o que é abolido (pelo tempo, pela 

distância), mas o de atestar que o que vejo de fato existiu”347. Os dispositivos de áudio não 

são só testemunhas do que existiu, mas de como existiu348. Podemos sentir vibrar em nossos 

corpos a agressividade dos discursos de Hitler ou a apoteose do canto de Maria Callas. De 

certa forma, poderíamos afirmar que nossa experiência com a audição de vozes é mais 

visceral.  

Mas o que poderíamos dizer, nesse sentido, daquelas vozes que, ainda que não tenham 

sido gravadas em áudio, possuem um status de como se o tivessem sido? Vozes que ainda 

“ouvimos”, como a de Rameau, célebre personagem de Diderot; caracterizada como “Un 

diable de ramage”349;  ou a de Castro Alves, que, na avaliação de Antonio Candido, denota, 

no contexto da cultura do século XIX, “a incontinência verbal tão brasileira, expressa pela 

floração de oradores que constituem a expressão intelectual mediana do povo”350.  

Seria, então, possível recuperar o timbre dessas vozes e, consequentemente, dos 

estados afetivos daqueles que as produziram através da leitura? Será que poderíamos resgatar 

aquela vibração da voz que “se estende, no limite da resistência, o fio que liga ao texto tantos 

                                                           
347 BARTHES, Roland. A câmara clara. São Paulo: Martins Fontes, 2012. p.76. 
348 Por um caminho diferente chegamos a uma conclusão próxima à de Friedrich Kittler: “A reproduction 

authenticated by the object itself is one of physical precision. It refers to the bodily real, which of necessity 

escapes all symbolic grids. Media always already provide the appearances of specters. For, according to Lacan, 

even the word ‘corpse’ is a euphemism in the reference to the real”. “Uma reprodução autenticada pelo objeto 

em si mesmo é uma forma de precisão física. Refere-se ao corpo real, o qual por necessidade escapa de todas as 

grades simbólicas. Mídia sempre produz a aparência de espectros. Pois, de acordo com Lacan, mesmo a palavra 

‘cadáver’ é uma eufemismo na referência ao real”. KITTLER, Friedrich. Gramophone, film, typewriter. 

California: Stanford University Press, 1999. p.12. 
349 Referimo-nos, aqui, ao estudo de Jean Starobinski sobre a voz do personagem. STAROBINSKI, Jean. Un 

diable de Ramage. Paris: Éditions Gallimard, 2012. 
350 CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 

1975. p.270. 
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sinais ou índices retirados da experiência”351? Neste sentido, Hans Ulrich Gumbrecht é 

categórico: 

 

Sempre que recitamos os monólogos ou os diálogos da maneira que Corneille 

ou Racine os imaginaram, convocamos esses textos para uma nova vida. Os 

sons e os ritmos das palavras são atirados contra nossos corpos do mesmo 

modo que eram atirados aos corpos dos espectadores naquele tempo. Aí reside 

um encontro – uma imediatez, uma objetividade do passado-feito-presente – 

que não pode ser minado por nenhum ceticismo352. 

 

 Curiosamente, aventar a possibilidade de buscar a leitura como forma de compreensão 

não só do significado do texto, mas também dos aspectos culturais que o envolvem também 

pautou o trabalho do historiador da arte alemão Aby Warburg. Segundo Georges Didi-

Huberman,  

 

Warburg escreveu que, para ele, com os ‘documentos de arquivo decifrados’, 

tratava-se de ‘resgatar o timbre dessas vozes inaudíveis’ [den unhörbaren 

Stimmen wieder Klangfarbe zu verleihen] – vozes dos desaparecidos, mas 

vozes deitadas, ainda redobradas na grafia simples ou nas construções 

particulares de um diário íntimo do Quattrocento, exumado em arquivo353. 

 

 Ao realizarem a leitura de “A queda da casa de Usher” de Poe, Vincent Price e Petr 

Čepek, realizam, justamente, esse gesto de fazerem ser ouvidas aquelas vozes, as do narrador-

personagem do conto e as de Roderick Usher; e, ao realizarem-no, acabam fazendo ressoar 

em nossos ouvidos uma prosódia própria à sintaxe de Poe e aos protocolos ficcionais dos 

contos fantásticos oitocentistas, no que diz respeito à sensação sonora de inquietação. 

Estamos, portanto, no regime de uma espécie de sobrevivência da voz, tendo em vista que ela 

se encontra armazenada em diferentes mídias, seja o texto, os dispositivos de áudio ou o 

filme; podendo ser a qualquer momento reproduzida através da performance ou dos 

                                                           
351 ZUMTHOR, Paul. Introdução à poesia oral. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. p.178. 
352 GUMBRECHT, Hans Ulrich. Atmosfera, ambiência, Stimmung. Rio de Janeiro: Contraponto, PUC, 2014. 

p.24. 
353 DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. p.35. 
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mecanismos que acionam aqueles dispositivos. Mas, uma questão que ainda está por ser 

respondida é até que ponto as próprias vozes de Poe já não são resultado de reverberações 

passadas; de vozes que ganharam determinadas conformações acústicas e entoacionais em 

virtude das próprias experiências às quais os falantes eram submetidos. Alfredo Bosi, neste 

sentido, nos lembra que 

 

A voz é vibração de um corpo situado no espaço e no tempo. É de supor que 

tenha ocorrido, em algum momento, uma relação vivida (difícil de precisar em 

termos de consciência, hoje) entre os movimentos do aparelho vocal e as 

experiências a que se vem expondo o organismo há milhares e milhares de 

anos354. 

 

 Como se sabe, a principal linha de interpretação de “A queda da casa de Usher” se dá 

no sentido de compreender a estranha ligação patológica entre os irmãos Roderick e Madeline 

e toda a tragédia que os acomete como consequência de suas relações incestuosas. Essa 

história não é nova. Em algum lugar do passado, quando a lei do incesto foi adotada por tribos 

primitivas, os membros de um determinado grupo se reuniam, à noite, em volta da fogueira, 

para contar suas experiências. Dentre elas, alguém tomava a palavra e narrava o trágico 

destino de dois irmãos que, ao transgredirem-na, caíam em desgraça. E então, subitamente, no 

momento de maior tensão da história, o narrador gesticulava abruptamente, modificava seus 

modos de entoação, aumentando o volume e alterando o timbre de sua voz. A tribo, então, 

vivia um misto de curiosidade e espanto diante da súbita irrupção daquelas vozes inquietantes. 

 

 

 

 

                                                           
354 BOSI, Alfredo O ser e o tempo da poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p.49. 
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4. ARQUEOLOGIA DA MISE-EN-SCÈNE DE FAUSTO: ALEKSANDR SOKUROV 

NO CURSO DE UMA TRADIÇÃO DE CLAUSTROFOBIA, ALUCINAÇÃO E 

ATORDOAMENTO  

 

4.1 Transfigurações do Dr. Johann Georg Faust 

 

Os espectadores que estiveram no Rose Theater, em Londres, em torno de 1594 e 

1597, tiveram o privilégio de assistir a um espetáculo cênico singular, no qual atores 

fantasiados de demônios corriam pelo palco rosnando e soltando fogos de artifício, enquanto, 

nas coxias, tocadores de tambor simulavam sons de trovões e técnicos produziam raios 

artificiais nos céus355. Essa mise-en-scène com ares de superprodução envolveu as encenações 

da peça The Tragicall History of Life and Death of Doctor Faustus (A trágica história de vida 

e morte de Doutor Fausto), a partir da qual o dramaturgo inglês Christopher Marlowe levava 

ao palco, pela primeira vez, uma performance baseada em um dos personagens que se 

tornaram mais emblemáticos na cultura moderna: Fausto356.  

Marlowe tinha partido de uma recente tradução para o inglês do Faustbuch (Livro de 

Fausto) alemão, que havia sido realizada dois anos antes, em 1592. Publicado originalmente 

em Frankfurt-am-Main, por Johann Spies, em 1587, este livro era uma compilação de 

histórias anônimas pertencentes à tradição oral alemã envolvendo o doutor Johann Georg 

Faust, médico que teria vivido entre 1470 e 1540 e que havia supostamente se enveredado 

                                                           
355 Essa descrição está fundada nas pesquisas de John Bakeless, que colheu, em fontes primárias, depoimentos 

de três espectadores de encenações da peça no início do século XVII: Thomas Middleton, John Melton e 

William Prynne. BAKELESS, John, The tragicall history of Christopher Marlowe. Massachusetts: Harvard 

University Press, 1942. pp.298-299. 
356 A propósito, por exemplo, Ian Watt defende que Fausto, assim como Dom Quixote, Dom Juan e Robinson 

Crusoe, comporia um dos quatro mitos do individualismo moderno. WATT, Ian. Mitos do individualismo 

moderno. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997. 
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pelo campo da nigromancia, percorrendo a Alemanha a fim de oferecer os seus serviços, os 

quais seriam resultado de um pacto constituído com o próprio demônio. 

A partir do inventário feito pelo empresário do teatro isabelino Philip Henslowe, pode-

se constatar que, uma vez levada aos palcos, essa história logrou grande sucesso: de 30 de 

setembro de 1594 a janeiro de 1597, foram realizadas exatamente vinte e duas apresentações 

da peça357. Esse sucesso é atribuído, por John Bakeless, aos “special scenic effects”358 que, 

também de acordo com Frances Yates, causavam “great excitement and terror”359 nos 

espectadores.   

Possivelmente, termos não muito distantes daqueles que foram usados no final do 

século XVI também compareceram no modo como a imprensa recebeu uma das versões mais 

recentes de Fausto para o cinema, realizada por Aleksandr Sokurov em 2011. Joumane 

Chahine, na Film Comment afirmou se tratar de um filme de “abnormal beauty”360; A. O. 

Scott, no New York Times, declarou ter sido acometido por um “claustrophobic feeling”361; 

Steven Rose, no The Guardian, definiu-o como “allucinatory”362; Cyril Béghin, nos Caihers 

du Cinéma, caracterizou-o como “[...] découplées en métaphores pleines et physiques, les 

sensations que l’on n’a cesse d’éprouver pendent deux heures étourdissantes”363; e Jeremi 

                                                           
357 BAKELESS, John, The tragicall history of Christopher Marlowe. Massachusetts: Harvard University Press, 

1942.. p.297. 
358 “efeitos cênicos especiais”. Ibid., p.297. 
359 “grande excitação e terror”. YATES, Frances A. The occult philosophy in the elizabethan age. London: 

Routledge & Kegan Paul Ltd, 1979. pp.115-116. 
360 “beleza anormal”. CHARINE, Joumane. “Review: Faust”. Film Comment. Disponível em: 

http://www.filmcomment.com/article/faust-aleksandr-sokurov-review. Jul./Ago. 2013. Acesso em: 15 jan. 2014. 
361 “sentimento claustrofóbico”. SCOTT, A. O. “The muse of Goethe intensified”. The New York Times. Nov. 

2013. Disponível em: http://www.nytimes.com/2013/11/15/movies/faust-is-last-film-in-alexander-sokurovs-

men-of-power.html?_r=0. Acesso em: 15 jan. 2014. 
362 “alucinatório”. ROSE, Steven. “Aleksandr Sokurov: desilusions and grandeur”. The Guardian. Nov. 2011. 

Disponível em:  http://www.theguardian.com/film/2011/nov/14/aleksandr-sokurov-faust. Acesso em: 15 jan. 

2014. 
363 “dissociado em metáforas plenas e físicas, as sensações não param de nos afetar ao longo de duas horas 

atordoantes”. BÉGHIN, Cyril. “Comment Faust passa la montagne”. In_Caihers du Cinéma. Juin/2012. p.6. 

http://www.filmcomment.com/article/faust-aleksandr-sokurov-review.%20Jul./Ago.%202013
http://www.nytimes.com/2013/11/15/movies/faust-is-last-film-in-alexander-sokurovs-men-of-power.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2013/11/15/movies/faust-is-last-film-in-alexander-sokurovs-men-of-power.html?_r=0
http://www.theguardian.com/film/2011/nov/14/aleksandr-sokurov-faust
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Szaniawski, especialista na obra de Sokurov, afirmou que “Faust appears not so much as an 

adaptation of a text as a cinematic expression of an artist’s dream of a text”364.   

Todos esses depoimentos evidenciam que, desde a sua estreia, no final do século XVI 

até os dias atuais, as encenações teatrais e adaptações cinematográficas de Fausto têm se 

notabilizado como espetáculos de grande impacto cognitivo, afetivo e sensorial que, através 

da mediação técnica, têm produzido não só uma espécie de sobrevivência do mito de Fausto 

em nossas tradições culturais, ainda que esse fulgor se dê sempre em um matiz diferente, 

ajustado à sensibilidade e à percepção de cada contexto histórico-cultural, mas também a 

sobrevivência de uma tradição de mise-en-scène em que a técnica parece cumprir um papel 

fundamental. É dentro dessa perspectiva que as questões centrais sobre as quais nos 

debruçaremos, neste capítulo, serão: 1ª) Como o filme de Aleksandr Sokurov nos ajuda a 

pensar a noção de ambiência no cinema e qual é o papel da técnica na construção da sua 

atmosfera claustrofóbica, alucinante e atordoante? 2ª) De que modo o diálogo do filme do 

realizador russo com a tradição da mise-en-scène de Fausto revela que o que estamos 

chamando de atmosfera cinematográfica é resultado de um conjunto de práticas anteriores ao 

próprio cinema e que poderiam ser pensadas na perspectiva de uma arqueologia365? 

 

4.1.1 O Fausto de Goethe 

 

O cartaz do filme de Aleksandr Sokurov já anuncia com quem ele dialoga e como o 

faz: “Frei nach der tragödie von Johann Wolfgang von Goethe”366. Essa liberdade buscada 

pelo realizador russo revela que sua intenção é transcender os limites do texto do escritor 

                                                           
364 “Fausto aparece não como uma adaptação de um texto, mas como uma expressão cinematográfica do modo 

como o artista o sonhou”. SZANIAWSKI, Jeremi. The cinema of Alexander Sokurov: figures of paradox. New 

York: Columbia University Press, 2014. p.254.  
365 Explicitaremos o que estamos chamando de arqueologia na seção 4.2.3. 
366 “A partir de uma livre adaptação da obra de Johann von Goethe”. O cartaz do filme pode ser visto no site: 

http://cinefilosconvergentes.blogspot.com/2013/04/fausto-2011.html. 
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alemão para buscar uma multiplicidade de diálogos não só com outros Faustos – em especial, 

o de Thomas Mann367 –, mas também com a história da pintura e, até, consigo mesmo, uma 

vez que há planos em seu Fausto que remetem aos seus filmes anteriores. 

O Fausto de Goethe, obra que ancora o roteiro escrito por Sokurov, em conjunto com 

Marina Koreneva e Yuri Arabov, estabeleceu um padrão para as montagens teatrais e 

adaptações cinematográficas da história de Fausto. Diferentemente de Marlowe368, Goethe, 

além de conceber uma obra formalmente mais sofisticada, amplia significativamente o tema 

do romance vivido entre Fausto e Marguerite, enquanto o dramaturgo inglês, seguindo 

rigorosamente o mote do Faustbuch, concentra-se nos desdobramentos do pacto realizado 

entre o protagonista e Mefistófeles. 

O Fausto de Goethe é uma obra composta por 12.111 versos divididos em duas partes, 

cujo processo de construção ocupou parte significativa da vida do escritor alemão. Uma 

primeira versão, conhecida como Urfaust (Proto-Fausto)369, foi desenvolvida ainda na 

juventude do poeta, em 1775, que ainda escreveu Faust, ein Fragment (Fausto, um 

fragmento, 1790), que também não fora publicado à época. As versões definitivas foram 

publicadas em 1808, Faust, eine Tragödie (Fausto, uma tragédia) e em 1832, postumamente, 

Faust. Der Tragödie zweiter Teil in fünf Akten (Fausto. Segunda parte da tragédia em cinco 

atos).  

                                                           
367 De acordo com Sokurov, em entrevista à revista Cahiers du Cinéma, “à une époque le projet s’est même 

intitulé Goethe et Thomas Mann”. “em uma época o projeto se intitulou Goethe e Thomas Mann; “Entretien avec 

Alexandre Sokourov”. Cahiers du Cinéma. N. 663. Janeiro 2011. p.31. 
368 Sobre o conhecimento de Goethe acerca do trabalho de Marlowe, há ainda controvérsias, como assinala John 

Bakeless: “The exact nature of this relationship is in some dispute, but there is no question that a direct 

relationship of some kind exists […] evidence indicates that it is fairly close” […] “It is, futhermore, perfectly 

established that Goethe was acquainted with Marlowe’s play in the latter part of his life, though it is true that 

none of Marlowe’s works appeared in his library after his death”. “A natureza exata desta relação é 

controvertida, mas não há dúvidas que, de alguma forma, elas estão implicadas [...] evidências indicam que isso 

é provável” [...] “Ademais, é perfeitamente comprovado que Goethe foi informado sobre a peça de Marlowe na 

última parte de sua vida, apesar de ser verdade que nenhum dos trabalhos de Marlowe aparece em sua biblioteca 

até a sua morte”. BAKELESS, John, The tragicall history of Christopher Marlowe. Massachusetts: Harvard 

University Press, 1942. pp. 316-319. 
369 De acordo com John Bakeless, esta versão só foi “discovered in 1887 by Erich Schmidt, editor of Faust in the 

Weimar edition. It was in the possession of Major von Göchhausen, among papers that had descended in his 

family [...]”. “Descoberta em 1887 por Erich Schmidt, editor da edição de Fausto feita em Weimar. Ela estava 

em posse do major von Göchhausen, entre papeis cuja origem era o espólio de sua família”.  Ibid., p.316.  
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Formalmente, o Fausto de Goethe se apresenta como uma obra heterogênea, na 

medida em que o teatro do autor alemão está inserido em um período de transição entre 

diferentes tendências dramatúrgicas. Entre o final do século XVIII e o início do XIX, o grande 

debate que se dava na esfera teatral envolvia a querela entre aqueles que buscavam na teoria 

das unidades de Aristóteles um modo de manter o purismo classicista e os que rechaçavam 

essas prescrições como forma de realização de novas experiências estéticas, como 

reivindicava, por exemplo, o movimento Sturm und Drang, cujo nome, a propósito, provém 

do título de uma peça escrita por Maximilian Klinger, em 1775, que se notabilizou como 

precursora de um modo de atuação caracterizado pela gesticulação e impostação de voz mais 

espontâneos370. 

No meio desse debate, J.W. Goethe, ainda que tenha constituído uma obra de forte 

tonalidade clássica, colocou-se francamente contra as regras aristotélicas:  

  

Eu não hesitei, em nenhum momento, em renunciar ao teatro regular. A 

unidade de lugar me parecia uma prisão e me dava angústia, as unidades de 

ação e de tempo eram grilhões impostos à nossa imaginação371.  

 

Dentro dessa perspectiva, em seu Fausto, Goethe concebe um texto com uma grande 

variedade de gêneros, formas e ritmos. Ao longo de sua tragédia, é possível encontrar 

monólogos líricos, canções populares, digressões filosóficas, mistura de gêneros, farsa 

burlesca, féerie mitológica, alegorias, dramas psicológicos e sociais.  

A história de Fausto começa com uma querela entre Deus e o Diabo; o primeiro 

acredita que o jovem devoto Fausto, em virtude de suas qualidades intelectuais e espirituais, 

irá alcançar a luz divina; já o segundo, o desafia, dizendo que conseguirá desvirtuá-lo. Desse 

modo, aproveitando-se da inquietação intelectual vivida por Fausto, Mefistófeles propõe um 

                                                           
370 ROSENFELD, Anatol. Teatro alemão. São Paulo: Brasiliense, 1968.  
371 GOETHE, J.W. apud LEFEBVRE, Joël. Théâtre Allemand: 1750 – 1850. Lyon: Presses Universitaires de 

Lyon, 1992. p.259.  
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pacto ao médico, que envolve a troca da sua alma por poder e bens materiais. Uma vez 

realizado o pacto, Mefistófeles leva Fausto à cozinha de uma bruxa (Hexenküche), onde, após 

tomar um elixir, passa por um processo de rejuvenescimento. Em um determinado dia, 

caminhando pela rua, se apaixona por uma jovem de 15 anos que por lá passava, Margarida, e 

relata a Mefistófeles o seu desejo de possuí-la. Contudo, o emissário do Diabo explica ao 

médico que não tem poderes sobre uma criatura tão pura como Margarida. Desse modo, eles 

terão que armar um plano de sedução, que, efetivamente, é logrado na cena do jardim 

(Garten), em que há a primeira troca de beijos entre Fausto e Margarida. Em seguida, o 

médico aconselha à amante ministrar um soporífero para a mãe, para poderem passar a noite 

juntos. Nesse ínterim, o soldado Valentim, irmão de Margarida, manifesta desgosto com o 

fato de a irmã ter se tornado amante de Fausto, conversa que é interrompida com a entrada do 

médico em cena. Valentim resolve atacá-lo, mas acaba sendo ferido mortalmente por Fausto, 

que é ajudado por Mefistófeles. Algumas cenas se passam até que, na da catedral (Dom), 

Margarida, atormentada pelas últimas palavras ditas pelo irmão, cai desfalecida. Na cena 

seguinte, “Noite de Valpúrgis” (Walpurgisnacht), os dois amigos, Fausto e Mefistófeles, 

andam pelos caminhos íngremes de uma montanha, iluminados por um fogo-fátuo, com o 

objetivo de participarem dos festejos da noite de 30 de abril, que, segundo a lenda, iniciavam 

as festas pagãs em que demônios e feiticeiras se amavam nas montanhas. Em seguida, a cena 

do cárcere (Kerker) mostra Margarida acorrentada, em estado de alucinação, e emitindo uma 

fala rouca, através da qual se revela que ela havia matado sua mãe e seu filho. Ao revelar a 

Fausto o desejo de ser enterrada ao lado deles, é dissuadida da ideia pelo médico, que lhe diz 

que seu crime não passa de pura fantasia. Contudo, Margarida se recusa a aceitar a oferta de 

Fausto de tirá-la do cárcere. Em seguida, Fausto e Mefistófeles desaparecem. Cai o pano. 

Esse breve resumo do Primeiro Fausto cumpre facilitar a compreensão de como a 

livre-adaptação de Aleksandr Sokurov opta por estabelecer releituras dos acontecimentos-
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chave que compõem a peça – ainda que não necessariamente nessa ordem: o desespero 

existencial de Fausto, que o leva a aventar a hipótese do suicídio – “Noite” (Nacht) –, o 

passeio pela vida mundana da aldeia – “Diante da porta da cidade” (Vor dem Tor) –, o 

encontro com Mefistófeles – “Quarto de trabalho” (Studierzimmer) –, o passeio com 

Mefistófeles pela Taberna de Auerbach (Auerbachs Keller in Leipzig) e os encontros com 

Margarida – “Rua” (Straße), “Passeio” (Spaziergang) e “Jardim” (Garten). O realizador 

russo, portanto, ateve-se, especificamente, à primeira parte da peça, sendo que só a cena final 

do filme dialoga com a segunda parte da tragédia, mais especificamente com o seu último ato: 

“Furnas montanhosas, floresta, rochedo” (Bergschluchten, Wald, Fels).  

A livre-adaptação de Aleksandr Sokurov revela uma certa plasticidade que o mito de 

Fausto apresenta para incorporar em si as tensões próprias à cultura moderna. O realizador 

russo se apropria do texto de Goethe, torcendo-o e retorcendo-o; plasmando-o à sua maneira 

“I wanted to turn Faust into a mano f the early nineteenth century and to put all these burdens 

on his shoulders”372. 

 

4.1.2 O Fausto de Aleksandr Sokurov 

 

No Fausto de Sokurov, Mefistófeles não é mais a figura de maquiagem pesada e de 

forte gestualidade não-naturalista, como habitualmente se via nas encenações, mas nos é 

apresentada transfigurada em um agiota, burguês, vestido rigorosamente à maneira do século 

XIX; as viagens por diferentes zonas espaço-temporais, através das quais Fausto tinha visões 

alucinantes – como o rito orgiástico da “Noite de Valpúrgia” (Walpurgisnacht) –, se 

transforma em um percurso terrestre a partir do qual os personagens entram e saem 

                                                           
372 “Eu queria transformar Fausto em um homem do início do século XIX e colocar todos esses fardos nos seus 

ombros”. SZANIAWSKI, Jeremi. The cinema of Aleksandr Sokurov: figures of paradox. New York: Wallflower 

Press Books; Columbia University Press, 2014. p.303. 
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naturalmente dos ambientes, observando e interagindo com as vicissitudes do mundo dos 

vivos; e as aparições e desaparições de Mefistófeles ocorrem sem nenhum tipo de 

espetacularização, como as brumas e trovões que marcam a adaptação de F.W. Murnau, de 

1926. É nesse sentido que Sokurov, aproveitando a plasticidade de Fausto, parece querer 

aproximá-lo da dimensão prosaica da vida cotidiana – ainda que não o faça totalmente. 

Sob o ponto de vista temático, o Fausto de Sokurov é menos um modo de 

conscientização sobre questões relativas à doutrina moral cristã – como nos tempos de 

Marlowe e, em certa medida, nos de Goethe também – e mais um exercício de autorreflexão 

sobre os embates do individualismo humano contra os meios políticos possíveis para a 

construção de uma sociedade. Naturalmente, estamos falando, aqui, de uma tradição de 

encenação que se situa em uma clave interpretativa bem contemporânea, a partir da qual 

Fausto pode ser lido como um dos “mitos do individualismo moderno”373, como postula Ian 

Watt; ou como uma metáfora da gênese do capitalismo financeiro, como aponta Marshall 

Berman374.  

Aleksandr Sokurov busca conceber o seu filme como uma forma de se refletir sobre a 

questão dos modos de se exercitar o poder e suas consequências. Não é por acaso que o 

Fausto do realizador russo é no último filme de uma série que ele denomina como “tetralogia 

do poder”, um conjunto de quatro filmes através dos quais se reflete sobre as consequências 

dos modos como quatro personagens históricos exercem o poder375: Hitler, em Moloch 

(1999); Lênin, em Taurus (2001); Hiroíto, em O Sol (2005) e, Fausto, no filme homônimo de 

2011. Evidentemente, um primeiro aspecto que nos intriga é ver Fausto ladeado por outras 

                                                           
373 WATT, Ian. Mitos do individualismo moderno. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997. 
374 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
375 Em entrevista a Jeremi Szaniawski, Sokurov afirma que: “The fundamental question, indispensable and 

central to the tetralogy is in my view the following: At the what price does a man choose to sell – or on the 

contrary, not to sell – his soul? That’s what these films talk about, most of all, and the consequences that ensue 

of course”. “A questão fundamental, indispensável e central para a tetralogia, no meu ponto de vista, é a 

seguinte: A que preço o homem escolhe vender – ao, ao contrário, não vender – sua alma? É sobre isso que o 

filme fala, em sua maior parte, e as consequências que decorrem dessa escolha, claro”. SZANIAWSKI, Jeremi. 

The cinema of Alexander Sokurov: figures of paradox. New York: Columbia University Press, 2014. p.299. 
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três figuras-chave da história do século XX. Em algumas entrevistas, Aleksandr Sokurov 

justifica que, para ele, “Fausto [é] um personagem absolutamente histórico na medida em que 

traz em si uma série de marcas típicas do seu tempo, tanto em relação ao contexto histórico 

quanto científico”376. À Cahiers du Cinéma, o diretor explica que “Dans les films précédents 

aussi je partais du mythe pour arriver à la personne réelle”377. 

Esse gesto tem sido, justamente, uma tendência nas encenações contemporâneas de 

Fausto, que buscam subverter em larga medida as convenções dramáticas que vigoram sobre 

o texto original. O Stuttgart Staatstheater, por exemplo, encenou, entre 2005 e 2006, uma 

peça intitulada We are Faust, na qual, em sua segunda parte, apresentava dezoito cidadãos 

escolhidos pela produção, mais oito atores – que formavam um coro –, todos interpretando 

Fausto. 

Se por um lado, portanto, o filme de Sokurov dialoga com essa tradição 

contemporânea da busca de uma atualização do mito de Fausto visando à discussão dos 

problemas próprios ao nosso tempo; por outro, mantém, também, um franco diálogo com as 

tradições da ficção fantástica e da própria de mise-en-scène de Fausto. É do mundo natural 

que irrompe a magia. Portanto, ainda que Mefistófeles apareça vestido de modo condizente 

com a realidade do seu tempo, portando cartola e casaca à moda burguesa; ao despir-se para 

se banhar, revela possuir um corpo disforme e a presença de um rabo, em vez do órgão sexual 

masculino. Em outra passagem do filme, para se livrar de um conflito numa taverna, 

Mefistófeles fura, com um espeto, uma parede, de onde, subitamente, começa a jorrar vinho. 

Em outra cena, Marguerite é interpelada por Wagner, assistente de Fausto, que lhe apresenta 

um homúnculo, isto é, um embrião produzido a partir de um processo de nigromancia.  

Digamos que, à maneira, kafkiana, o sobrenatural não se anuncia de forma espetacular, mas 

                                                           
376 “Sokurov Claustrofóbico”. Revista Cult; Dez. 2012. 

Disponível em: http://revistacult.uol.com.br/home/2012/06/sokurov-claustrofobico/. Acesso em: 15 jan. 2014. 
377 “Nos filmes anteriores eu também partia de um mito para chegar no personagem real”. “Entretien avec 

Alexander Sokourov”. Cahiers du Cinéma. N. 663. Janeiro 2011. p.31. 

http://revistacult.uol.com.br/home/2012/06/sokurov-claustrofobico/
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irrompe sutilmente do clima de aparente normalidade, destituído de quaisquer explicações. 

Desse modo, constrói-se uma realidade inquietante, em função dela se esquivar, em alguns 

momentos, de qualquer exame intelectual.  

Para além do plano do enredo, a atmosfera inquietante do filme também parece 

irromper de sua própria natureza plástica e acústica: as imagens são distorcidas subitamente, 

as vozes se sobrepõem. É dentro dessa perspectiva que se impõe nossa primeira questão: que 

papel a técnica cumpre na construção de uma atmosfera claustrofóbica, alucinante e 

atordoante no filme de Sokurov? No entanto, a resposta para esta pergunta está condicionada 

à reflexão sobre um problema que a antecede: como falar de ambiências no cinema? 

 

4.2 Como falar de ambiências no cinema? 

 

 O problema central desta tese, como tem sido exposto, consiste em compreender como 

a dimensão material dos fenômenos comunicacionais participa do processo de construção de 

sentidos das obras de arte. Dentro dessa perspectiva, temos proposto o emprego do termo 

ambiência como forma de indicar o processo de construção técnica de um espaço-tempo à 

percepção; postulação que consideramos fundamental para compreendermos como a 

modulação de nossas disposições afetivas (Stimmungen), realizada por meio de um tipo de 

experiência estética que habitualmente designamos como clima e atmosfera, envolve, 

fundamentalmente, novas qualidades do tempo e do espaço que a técnica nos dá. Uma vez que 

nosso objetivo, aqui, é compreender de que modo se constituem essas ambiências no Fausto 

de Aleksandr Sokurov, uma questão prévia se impõe e exige um exame mais rigoroso: como 

falar de ambiências no cinema? Procuraremos, nesta seção, pensar sobre esta questão a partir 

de seu desdobramento em três problemas centrais: 1º) A que fenômeno exatamente dirigimos 

nossa atenção quando dizemos que um determinado filme apresenta um clima, uma 
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atmosfera, uma ambiência? 2º) De que modo seria possível compreendê-lo analiticamente? 

3º) Que tipo de rentabilidade a discussão sobre essas “categorias estéticas” pode nos trazer 

para os estudos de cinema hoje? 

 Os termos clima, atmosfera e ambiência, quando empregados no domínio da Estética, 

parecem se locomover sorrateiramente no limite entre a interioridade do sujeito e a 

materialidade do mundo. Exatamente por se situar neste entre-lugar, “words frequently fail us 

when we try to articulate such moods in a more abstract or analytical vein”378, como nos 

lembra Robert Sinnerbrink. Esta constatação linguística revela que a compreensão desses 

fenômenos parece se dar em uma outra ordem da faculdade do conhecer, mais intuitiva e 

sensorial, o que, seguramente, nos ajuda a compreender a necessidade atual de se buscar na 

plasticidade própria à palavra alemã Stimmung um modo de indicar essa experiência singular 

de “unidad del paisaje y los sentimientos por él provocados”379, para retomarmos, aqui, a 

definição dada por Leo Spitzer.  

 Essa mesma aura de imprecisão semântica envolve, também, a esfera cinematográfica, 

afinal de contas, a que fenômeno exatamente dirigimos nossa atenção quando dizemos que 

um filme apresenta uma determinada atmosfera? Inês Gil assinala este problema ao observar 

que “Quando se vai ao cinema, fala-se frequentemente da ‘atmosfera’ do filme, sem se saber 

precisamente o que é”380. Talvez, nossa primeira reação à pergunta acima seja a de tentar 

pensar a atmosfera fílmica como uma categoria estética, assim como a pintura de paisagem 

romântica381 ou a literatura gótica oitocentista382 buscaram fazê-lo. Contudo, este projeto 

                                                           
378 “As palavras normalmente nos escapem quando tentamos articular tais disposições em um modo mais 

abstrato ou analítico”.  SINNERBRINK, Robert. “Stimmung: exploring the aesthetics of mood”. Screen, Vol. 53, 

Issue 2, 2012.  p.148. 
379 SPITZER, Leo. Ideas clásica y Cristiana de la armonía del mundo. Madrid: Abada Editores, 2008. p.17. 
380 GIL, Inês. “Atmosfera como figura fílmica”. Actas do III Sopcom, VI Lusocom e II Ibérico – Volume I. 

2005. p.1. http://www.bocc.ubi.pt/pag/gil-ines-a-atmosfera-como-figura-filmica.pdf. 
381 Assinalamos, aqui, que essa noção tem sido empregada no âmbito das artes plásticas, cf. THOMAS, Kerstin 

(Org.). Stimmung: ästhetische kategorie und künstlerische praxis. Berlin/München: Deutscher Kunstverlag 

GmbH, 2010. 
382 Conforme apontado pelo escritor norte-americano H.P. Lovecraft. LOVECRAFT, H.P. O horror sobrenatural 

em literatura. Editora Iluminuras Ltda., 2008. 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/gil-ines-a-atmosfera-como-figura-filmica.pdf
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inicial se frustra na medida em que nos damos conta de que atmosfera fílmica apresenta uma 

tamanha plasticidade que nos permite acolher tanto o amálgama entre canção popular e a 

paisagem do agreste nordestino, em Viajo por que preciso, volto por que te amo (2009), de 

Karin Aïnouz e Marcelo Gomes; quanto a representação do espaço interior de A sombra do 

caçador (1955), de Charles Laughton; ou o jogo de luz e sombras em Fausto (1926), de F.W. 

Murnau. É neste sentido que qualquer tentativa de estabelecimento de repertórios temáticos 

ou princípios formais para designar o que chamamos de atmosfera nos parece um 

empreendimento pouco produtivo, caso o queiramos pensá-la em uma perspectiva próxima à 

que Heidegger emprega a palavra Stimmung. Se partirmos da noção que o filósofo alemão 

confere ao termo, concebido como “modo existencial fundamental”383 de ser-no-mundo e que 

orienta as nossas disposições afetivas, qualquer filme seria um potencial deflagrador de 

atmosferas, assim como uma paisagem exuberante que observamos ao ar livre ou o aparelho 

de ar condicionado que nos provém um refúgio para um dia de calor escaldante. Portanto, em 

vez de elaborar categorias que nos permitam avaliar um filme como “atmosférico” ou não, 

uma vez que tudo aquilo que nos envolve e nos “toca” influi, necessariamente, sobre a nossa 

tonalidade afetiva –  numa perspectiva heideggeriana –, nos parece bem mais produtivo 

pensar em como elementos próprios à materialidade do filme, isto é, o toque do ritmo, do 

figural e do acústico, participam do modo como os afetos são encenados e, consequentemente, 

da construção de sentidos do filme. É exatamente esse aspecto que queremos destacar ao 

empregarmos o termo ambiência, que, conforme já apresentado através de sua etimologia – 

περιέχον –, aponta para aquilo que nos envolve substancialmente e nos agarra.  

À primeira vista, falar de ambiência no cinema pode soar como uma afirmação 

tautológica, tendo em vista que, para um arquiteto, toda a preparação técnica de uma sala de 

projeção de filmes já é uma ambiência. Na arquitetura, esta palavra designa o efeito estético e 

                                                           
383 HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Petrópolis: Editora Vozes, 2012. p.193. 
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 psicológico resultante da manipulação técnica do espaço (ambiente) visando à realização de 

uma determinada atividade humana. Desde os primórdios daquilo que hoje chamamos de 

indústria cinematográfica, é possível notar como a exibição de um filme demandava a 

construção de espaços tecnicamente preparados para tal fim, como nos lembra Carlos Augusto 

Calil:  

 

Pequenos comerciantes como donos de mercearias, cujo espaço ficava ocioso 

às noites nos domingo, viram-se assediados pelos ambulantes, que 

improvisavam projeções, afastando as estantes com os produtos e 

arregimentando algumas cadeiras geralmente trazidas das próprias casas da 

vizinhança384. 

 

 

 Das cadeiras improvisadas no período do early cinema às atuais salas IMAX 

equipadas com as gigantescas telas de 16/22, a ambiência, em uma primeira visada, parece 

envolver, portanto, as condições materiais necessárias para que imagem e som possam ser 

adequadamente percebidos. Nesse sentido, quando entramos em uma sala de cinema para 

assistir ao Fausto de Aleksandr Sokurov, já nos encontramos em uma ambiência antes mesmo 

do início do filme. Contudo, é evidente que, embora cumpra um papel fundamental, ao 

oferecer condições privilegiadas de percepção – cadeiras confortáveis, escuridão, vedação 

acústica aos ruídos da rua, ampliação da imagem e amplificação do som –, não é a estrutura 

física da sala de cinema que, necessariamente, nos provoca risos, espanto ou dor; é o filme, na 

sua condição de objeto estético, que apresenta o potencial de colocar nossos sistemas 

cognitivo, sensorial e afetivo em movimento, o que implica pensar que o problema das 

ambiências no cinema deve ter como objeto de reflexão o próprio filme, articulado, é claro, às 

suas condições de exibição. 

                                                           
384 CALIL, Carlos Augusto. “Cinema e indústria”. In: XAVIER, Ismail. O cinema no século. Rio de Janeiro: 

Imago, 1996. p.46. 
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 Tomando o Fausto de Sokurov como referência, poderíamos nos questionar, então, 

sobre como exatamente o filme deflagra, no espectador, esse tipo de experiência que a 

recepção crítica chamou de “claustrofóbica”, “atordoante” e “alucinante”. Seria o seu enredo? 

Sua fotografia? Seu conteúdo moral? A performance dos atores? Sua trilha sonora? Ou os 

aspectos concernentes à mise-en-scène? Tomemos a cena de abertura de Fausto para 

pensarmos sobre essa questão. 

Apagam-se as luzes. A partir de um fade out385, uma imagem começa, lentamente, a se 

revelar aos nossos olhos. Trata-se de um plano aberto de um céu enevoado, por onde um 

espelho emoldurado vai entrando no quadro e flutua suavemente, ao sabor do vento. Aos 

poucos, o aumento gradativo do volume da música começa a fazê-la ser notada. Sua textura 

suave, construída por arcos que deslizam delicadamente por instrumentos de corda 

friccionada se apresenta em consonância com a leveza dos movimentos de câmera e com a 

cadência pendular daqueles realizados pelo espelho. Aos poucos, essa mesma câmera vai 

derivando e, assim, revela uma paisagem exuberante, formada por cadeias montanhosas 

angulares. Um sutil zoom in386 nos faz perceber, encravada no pé de uma montanha, a 

existência de uma aldeia, à qual nosso olhar vai sendo, cada vez mais, aproximado. Neste 

momento, já nos esquecemos de nós mesmos; já estamos imersos na atmosfera do filme. 

Estamos, aqui, perfeitamente no regime daquilo que Greg Smith postula, quando afirma que 

“The primary emotive effect of the film is to create mood”387. Não obstante a importância já 

assinalada da preparação técnica do ambiente, parece haver algo no próprio regime das 

materialidades do filme que influi diretamente na natureza da experiência espaço-temporal 

que a técnica produz sobre o espectador, conforme um exame mais detido sobre a cena nos 

revela. 

                                                           
385 Recurso técnico que permite que uma imagem surja, em fusão, a partir de um fundo escuro. 
386 Movimento das objetivas que permite a ampliação de uma imagem. 
387 “o primeiro efeito emotivo do filme é criar um clima”. SMITH, Greg M. Film structure and the emotion 

system. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. p.42. 
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 A cena de abertura de Fausto é, como as imagens reproduzidas na próxima página nos 

permitem evidenciar, realizada a partir de uma maquete que evoca o célebre quadro do pintor 

renascentista Albrecht Altdorfer, A batalha de Alexandre em Issue, de 1529. 

 

Figura 13: Albrecht Altdorfer, A batalha de Alexandre em Isso (1529)388. 

 
 

 

Figura 14: Fotograma da abertura do filme de Sokurov389. 

                                                           
388 Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Issus_by_Altdorfer_1529_Pinakothek-

Mus_Munich.jpg. Acesso em 8 jan 2015. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Issus_by_Altdorfer_1529_Pinakothek-Mus_Munich.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Issus_by_Altdorfer_1529_Pinakothek-Mus_Munich.jpg
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 Pensemos nos modos de nos relacionarmos com cada uma dessas imagens. A pintura 

do artista holandês retrata uma famosa batalha travada por Alexandre, o Grande, em 333 a.C. 

contra o rei da Pérsia, Dario III. Nela, podemos correr os olhos livremente pelos seus 

158.4 cm × 120.3 cm, buscando suas dezenas de detalhes significativos, como a presença de 

mulheres no campo de batalha, no canto inferior esquerdo; as inscrições que celebram o 

sucesso de Alexandre no confronto; no alto, dentro da moldura; ou a ilha do Chipre e o Mar 

Mediterrâneo; ao fundo, atrás das montanhas. Podemos, se quisermos, fazer o caminho 

inverso; por exemplo, no sentido Mar Mediterrâneo, inscrições e mulheres no campo de 

batalha; ou podemos, ainda, nos fixarmos nos detalhes presentes nos vestidos dessas mesmas 

mulheres. No filme de Sokurov não há essas opções. Somos impostos ao olhar do aparato, 

seus movimentos e sua temporalidade. Ainda que possamos, para usar um termo flusseriano, 

“vaguear pela superfície”390 de uma imagem, não nos é mais dada a faculdade de contemplar 

livremente, somos chamados a processar estímulos; nossa atenção passa a ser direcionada391. 

É dentro dessa perspectiva que nos parece produtivo pensar que aquilo que chamamos de 

atmosfera, de ambiência, em um filme consiste no resultado do modo como um determinado 

conjunto de forças age sobre os nossos sistemas perceptivo, sensorial e cognitivo, modulando 

as nossas disposições afetivas.  

 Desde suas origens, como sabemos, essa dimensão material da experiência do cinema 

foi pensada como um processo de imersão cognitiva e afetiva, muitas vezes tido como uma 

atração mágica e onírica, outras tantas como um espetáculo perturbador. Um dos relatos mais 

célebres, neste sentido, é o do escritor russo Máximo Gorki, que, ao assistir à exibição de 

alguns curtas dos irmãos Lumière, em 1896, declarou que: 

 

                                                                                                                                                                                     
389 Fonte: https://passodotempo.wordpress.com/category/aleksander-sokurov/. Acesso em 8 jan. 2105. 
390 FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. São Paulo: Annablume, 2011. p.22. 
391 Neste sentido, estamos em diálogo com um campo de estudos que, de Walter Benjamin e Jonathan Crary 

busca refletir sobre como o advento de novos dispositivos técnicos influi sobre a própria estrutura da percepção.  

https://passodotempo.wordpress.com/category/aleksander-sokurov/
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A gente termina por ficar perturbado e deprimido por essa vida silenciosa e 

cinzenta. Acredita-se que ela quer dar qualquer aviso e que ela o envolve num 

incerto significado sinistro; isso enfraquece o coração: esquece-se onde se 

está. Ideias estranhas invadem os espíritos; fica-se cada vez menos 

consciente392.  

 

 Nota-se, portanto, que esse espaço tecnicamente preparado para a exibição de um 

filme passa a ser pensado como o lugar de perda do estado habitual de consciência. Não é por 

acaso que as primeiras incursões no sentido de compreender a experiência do cinema, de 

forma mais sistemática, foram realizadas por psicólogos393. Em 1916, Hugo Münsterberg 

sugeria a semelhança entre o cinema e um hipnotizador cujas palavras despertam na mente do 

hipnotizado ideias a que ele não consegue resistir394. É conhecida a declaração de Roland 

Barthes de que a experiência da saída da sala de cinema se aproximava do término de uma 

sessão de hipnose, a partir da qual “nosso corpo se transforma em algo relaxado, suave, 

brando e desarticulado”395. Se o cinema é, então, o lugar da perda da consciência, da 

alucinação, do transe, da hipnose, dentre outros396, a ambiência não corresponderia a um 

fenômeno necessariamente deflagrado pela dimensão representacional, mas a um modo de 

conformação do pensamento decorrente das propriedades que o aparato apresenta para 

codificar, processar e transmitir informações; na terminologia de Friedrich Kittler, na 

constituição de um aufschreibesysteme397. 

                                                           
392 GORKI, Máximo. “No país dos espectros”. In: PRIEU, Jerôme. O espectador noturno. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1995. p.30. 
393 Dois anos antes de Münsterberg, em 1914 (data da escrita do texto, ainda que ele só tenha sido publicado em 

1925), Otto Rank buscava legitimar o cinema como um fenômeno de grande produtividade para os estudos 

psicanalíticos: “It may perhaps turn out that cinematography, which in numerous ways reminds us the dream-

work, can also express certain psychological facts and relationships”. “Talvez possa se revelar que a 

cinematografia, que de várias maneiras nos lembra o trabalho do sonho, também pode expressar certos fatos e 

relações psicológicas”. RANK, Otto. Double: a psychoanalytic study. North Carolina: The University of North 

Carolina Press, 1971. p.4. 
394 MÜNSTERBERG, Hugo. The photoplay: a psychological study. New York: Routledge, 2002.  
395 BARTHES, Roland. “Ao sair do cinema”. IN__O rumor da língua. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p.50. 
396 Nesse sentido, referimo-nos, aqui, sobretudo, ao trabalho de Stefan Andriopoulos de pensar a hipnose no 

cinema sob diferentes perspectivas, como por exemplo, encenação ou alucinação. ANDRIOPOULOS, Stefan. 

Possuídos: crimes hipnóticos, ficção corporativa e a invenção do cinema. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014. 
397 KITTLER, Friedrich. Discourse networks 1800/1900. California: Stanford University Press, 1990. 
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 Ao evocar categorias freudianas como “prazer”, “identificação” e “desejo”398, os 

estudos estruturalistas e pós-estruturalistas buscaram pensar a imagem como representação, 

como figuração, obliterando qualquer possibilidade de se refletir sobre como a própria 

dimensão material da comunicação influía sobre a construção de sentidos. Ora, ainda que uma 

imagem “represente” um mundo, o apresenta como realidade imaterial, é inequívoco que o 

simples fato de podermos vê-lo e ouvi-lo atestam a presença de suportes materiais que 

permitam que essa “imateralidade” seja perceptível. E, se queremos compreender o fenômeno 

das ambiências analiticamente – conforme propomos em nossa segunda pergunta –, temos que 

levar em conta como, no Fausto de Sokurov, por exemplo, a mídia cinema codifica a textura 

do rosto de Margarida, a fala roufenha de Mauricius Müller ou as luzes que se distribuem pelo 

quarto de Fausto. 

No Fausto de Sokurov, o ritmo da montagem, o emprego de lentes anamórficas, a 

sobreposição de vozes, a adoção das janelas 1.33 e os movimentos contínuos produzidos por 

uma steadycam, dentre vários outros procedimentos técnicos que serão analisados na próxima 

seção, inscrevem forças que nos agarram e nos lançam em direção à experiência de uma outra 

qualidade do tempo e do espaço, na qual ela se torna claustrofobia, alucinação e 

atordoamento. Desse modo, as ambiências parecem se constituírem como inscrição de forças, 

que, oriundas de diferentes dimensões da técnica – a preparação do ambiente, a experiência 

espectatorial e a natureza plástica e acústica do filme – formam um “bloco de sensações”, 

para usarmos, aqui, a feliz expressão cunhada por Gilles Deleuze. É dentro dessa perspectiva 

que a tentativa de se conceber taxonomias que isolem esses fenômenos, como propõe Inês 

Gil, talvez não seja tão produtiva, uma vez que isola o som das notas agudas de um piano da 

imagem da suavidade de um rosto, ou desvincula a redução da amplitude perceptiva 

                                                           
398  Nesse sentido, podemos citar os trabalhos de Christian Metz, Le significant imaginaire (Paris: Christian 

Bourgois, 2002) e o célebre artigo de Laura Mulvey: “Prazer visual e cinema narrativo”. (XAVIER, Ismail 

(Org.). A experiência do cinema. Rio de Janeiro: Edições Graal: Embrafilme, 1983). 
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ocasionada pela janela 1.33 à percepção háptica do rosto de Margarida. O cinema, como 

Michel Chion postula, se estrutura como audiovisão399, o que significa que ele nos oferece 

uma forma de percepção específica e única. Aí reside uma dessas especificidades da 

qualidade do espaço e do tempo que nos é oferecido pela técnica. Uma vez que 

circunscrevemos o sentido de ambiência e de que modo seria possível compreendê-la 

analiticamente, resta-nos perguntar que tipo de rentabilidade esse conceito pode trazer para os 

estudos de cinema. 

O problema das atmosferas, climas e ambiências tem mobilizado os estudos 

contemporâneos de cinema. Interessados em compreender os modos como se dá o 

engajamento afetivo do espectador no filme e os seus desdobramentos na ordem da 

subjetividade, estes estudos têm buscado formas de descrever, analisar, ou, no mínimo, estar 

atento a estes fenômenos. Nessa perspectiva, são notáveis os esforços que têm sido movidos 

no sentido de conceber uma terminologia que consiga circunscrever essa espécie de afinação 

entre as dimensões plástica e acústica de um filme e os afetos por elas provocados. Inês Gil, 

por exemplo, buscou articulá-la à noção de “figura fílmica”, que, no seu entendimento, seria 

“uma forma particular de expressão, neste caso, originada não só pela própria representação 

mas sobretudo por determinados princípios específicos ao cinema”400. Já Denílson Lopes 

busca concebê-la como “afetos pictóricos”401, termo que vem desenvolvendo, em caráter 

experimental, para indicar, a partir de uma aproximação entre cinema e pintura, como os 

afetos podem ser encenados. Adalberto Müller, por sua vez, cunhou o termo “paisagens 

afetivas” para pensar “a experiência estética do espectador sobre o quantum afetivo disposto 

                                                           
399 CHION, Michel. Audio-vision: sound on screen. New York: Columbia University Press, 1994. 
400 GIL, Inês. “Atmosfera como figura fílmica”. Actas do III Sopcom, VI Lusocom e II Ibérico – Volume I. 

2005. p.1. http://www.bocc.ubi.pt/pag/gil-ines-a-atmosfera-como-figura-filmica.pdf. 
401 LOPES, Denílson. “Afetos pictóricos ou em direção a Transeunte, de Erick Rocha”. In: Revista FAMECOS: 

mídia, cultura e tecnologia. Porto Alegre: v. 20, n. 2, maio/agosto 2013, pp. 255-274. 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/gil-ines-a-atmosfera-como-figura-filmica.pdf
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na enunciação narrativa”402; gesto que envolve não só a consideração da dimensão plástica de 

um filme, mas também do papel desempenhado pela canção popular no mesmo. Portanto, 

nota-se que, ainda que a experiência da atmosfera pareça suplantar a possibilidade de uma 

definição com precisão conceitual, os termos “figura fílmica”, “afetos pictóricos” e 

“paisagens afetivas” compõem parte dos esforços que os estudos contemporâneos do cinema 

vêm empreendendo no intuito de se mover sobre esse terreno cediço, tarefa a qual também 

nos dedicaremos nas páginas subsequentes.  

 

4.3 Arqueologia da mise-en-scène do Fausto de Aleksandr Sokurov 

 

Drum hab’ ich mich der Magie ergeben, 

Ob mir durch Geistes Kraft und Mund 

Nicht manch Geheimnis würde kund; 

Daß ich nicht mehr mit sauerm Schweiß 

Zu sagen brauche, was ich nicht weiß; 

 

       Por isso entrego-me à magia, 

       A ver se o espiritual império 

       Pode entreabrir-me algum mistério, 

       Que eu já não deva, oco e sonoro, 

       Ensinar a alguém que ignoro403; 

                     Fausto, F.W. Goethe 

      
O que vamos tentar é o equivalente 

cinemático de subir a grande altitude, em 

condições adversas e com limitações de 

tempo, usando como janela uma pequena 

oportunidade, para entrar numa atmosfera 

extremamente rarefeita; e precisamos de 

equipamento de primeira classe para 

atingirmos nosso pico cinemático. 

                                                                                       Aleksandr Sokurov 

 

                                                           
402 MÜLLER, Adalberto. “Paisagens afetivas em ‘Viajo porque preciso, volto porque te amo’. In: Revista 

Colóquio/Letras. Notas e Comentários, nº 181, Set 2012, p.180-189. 
403 GOETHE, J.W. Von. Fausto: uma tragédia. [tradução: Jenny Klabin Segall]. São Paulo: Ed. 34, 2004. p.63. 
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 O Fausto de Aleksandr Sokurov não é só um filme sobre um homem que faz um pacto 

com o demônio; é também um filme sobre um cineasta que faz um pacto com a técnica. Na 

mesma medida em que Dr. Fausto busca a magia como forma de superação das limitações do 

logos enquanto modo de conhecimento do mundo; o realizador russo recorre à técnica como 

um instrumento que, tal como a magia, apresenta o potencial de compor formas sensíveis de 

conhecimento do mundo; formas que tornam a experiência de estar-no-mundo de Fausto algo 

que nos afeta de modo claustrofóbico, alucinante e atordoante. 

A relação entre a singularidade das imagens de Sokurov e os recursos técnicos 

empregados para obtê-la é um dos principais terrenos por onde se movimentam os debates 

acerca de seu cinema. Beatriz Furtado entende que há uma dimensão “transversal e 

nômade”404 em suas imagens, que circulam por diferentes suportes, da película à “modulação 

cromática, configurada digitalmente”405; Jeremi Szaniawski, nessa mesma vereda, aponta que 

essa natureza “heterogênea”406 das imagens de Sokurov é oriunda de uma espécie de 

“indomitable force of will”407; Jacques Rancière, por sua vez, argumenta que essas mesmas 

imagens são concebidas a partir de um “trabalho que substitui a realidade dada por uma 

realidade inteiramente decidida, por uma superfície material em que o espírito desenha suas 

próprias figuras”408. A imagem, para Sokurov, é espaço de inscrição de forças através da 

técnica. 

O pacto de Aleksandr Sokurov com a técnica é, efetivamente, uma aliança que define 

a própria identidade do seu cinema. Desde seu primeiro filme, A voz solitário do homem 

(1978), que o realizador russo optou pela busca desta união como forma de – para 

                                                           
404 FURTADO, Beatriz. “A imagem-intensidade no cinema de Sokurov”. In: PARENTE, André. 

Cinema/Deleuze. Campinas, SP: Papirus, 2013. p.16. 
405 Ibid. p.16. 
406 “heterogênea”. SZANIAWSKI, Jeremi. The cinema of Aleksandr Sokurov: figures of paradox. New York: 

Wallflower Press Books; Columbia University Press, 2014. p.12. 
407 “força de vontade indomável”. Ibid. p.12. 
408 RANCIÈRE, Jacques. “Cinema como pintura?”. In: SAVINO, Fábio; FRANÇA, Pedro (Org.). Aleksandr 

Sokurov: poeta visual. Rio de Janeiro: Banco do Brasil, Ministério da Cultura, Zipper Produções, 2013. p.187. 
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continuarmos no campo semântico deste texto – “magicização da imagem”. O que se vê em 

Fausto é mais uma etapa desse modo singular de trabalho com a técnica que já está presente 

na obra de Sokurov desde seu filme de estreia: 

 

Essa produção já estabelecia os principais recursos imagéticos do diretor: a 

modelação dos espaços mediante a luz; a profunda intervenção nos níveis de 

cor; a distorção da imagem, por meio de lentes especiais; e a contraposição 

das diversas texturas e granulações possíveis para a película409. 

  

Entre documentários e obras de ficção – cerca de 40, no total –, a alquimia das 

imagens de Sokurov, que só vieram a ser difundidas e conhecidas no Ocidente a partir do 

período pós-soviético, passaram a ser objeto de extensos debates. Para se ter uma ideia, como 

nos conta Álvaro Machado, “os efeitos obtidos em Mãe e filho (1996) chegaram a suscitar um 

fórum de discussão na Internet, sob o título Os efeitos de Aleksei Fiódorov sobre o vidro 

(Fiódorov foi o fotógrafo)”410. Dentro dessa perspectiva, nossa incursão pelo Fausto de 

Sokurov se dará, também, no sentido de compreender como o seu repertório de procedimentos 

técnicos realiza uma transformação alquímica da materialidade das imagens, onde o visual se 

torna táctil; o cintilante, opaco; o concreto, rarefeito.  

De um modo geral, essa espécie de pacto sokuroviano com a técnica permite ao 

realizador russo inscrever, sobre a obra, forças de natureza ótica e acústica que subvertem a 

nossa percepção cotidiana. É neste sentido que as duas questões fundamentais sobre as quais 

nos interessa pensar, aqui, são: 1º) Que tipo de operações técnicas são essas e que papel 

cumprem na construção da atmosfera claustrofóbica, alucinante e atordoante de Fausto? 2º) 

De que modo essas operações se inscrevem em uma ampla tradição de diálogo frequente entre 

técnica e mise-en-scène; tradição que nos permite localizar as ambiências de Fausto em 

                                                           
409 MACHADO, Álvaro. “O planeta Sokúrov”. In: MACHADO, Álvaro (Org.). Aleksandr Sokúrov. São Paulo: 

Cosac Naify, 2002. p.18. 
410 MACHADO, Álvaro. “O planeta Sokúrov”. In: MACHADO, Álvaro (Org.). Aleksandr Sokúrov. São Paulo: 

Cosac Naify, 2002. p.19. 
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práticas anteriores ao próprio cinema? No caso desta segunda questão, não se trata de buscar 

uma suposta linha evolutiva das montagens de Fausto, do teatro para o cinema, mas de tentar 

perceber, nas descontinuidades da história, uma espécie de sobrevivência411 de determinados 

usos da tecnologia para se obter efeitos específicos, fenômeno que se torna visível quando 

pensado na perspectiva de uma arqueologia.  

 Por arqueologia, aqui, não designamos exatamente o trabalho de sondagem geológica 

que é próprio a este campo de estudos, mas aquilo que, na perspectiva do horizonte traçado 

por Michel Foucault, pode ser definido do seguinte modo: “A arqueologia descreve os 

discursos como práticas especificadas no elemento do arquivo”412; o que nos abre a 

perspectiva para pensarmos sobre como as condições de existência de algo estão 

fundamentalmente ligadas aos múltiplos discursos que o atravessam. Foi na perspectiva de 

compreendê-los que vem se configurando, desde os anos 1980, um campo de estudos com o 

qual dialogaremos neste capítulo: a arqueologia das mídias, que envolve um conjunto de 

práticas distintas cujo objetivo comum consiste em pensar, justamente, como assevera Jussi 

Parikka, “the discourses and the multiple media(ted) practices with which we live”413. Ainda 

segundo o teórico finlandês, apesar desse campo de estudos ser bastante heterogêneo, 

poderíamos identificar sua área de interesse em uma zona de confluência entre três “key 

themes”414: primeiro, os estudos em torno das questões relativas à modernidade, que, partindo 

dos problemas levantados por Walter Benjamin, busca refletir sobre os modos como as 

inovações tecnológicas contribuem com a mudança do cenário cultural, provocando, 

particularmente, mudanças no nossos modos de ver, ouvir, pensar e sentir; segundo, a corrente 

                                                           
411 Evidentemente, estamos pensando, aqui, em Aby Warburg; contudo, não nos referimos, exatamente, ao modo 

como as imagens e soluções figurativas migram em diferentes contextos culturais, como o historiador da arte 

demonstrou, através do conceito de Nachleben, mas como algo semelhante se dá no uso de determinados 

recursos técnicos, que acabam produzindo uma permanência de determinadas configurações visuais em 

diferentes períodos históricos. 
412 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012. p.171. 
413 “Os discursos e as múltiplas práticas mediais/midiatizadas com as quais vivemos”. PARIKKA, Jussi. What is 

media archaeology? Cambridge: Polity Press, 2012. p.18. 
414 Ibid., p.7. 
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dos estudos de cinema conhecida como New Film History, que, através de autores como 

Laurent Manonni, Tom Gunning e Thomas Elsaesser, buscou compreender a história do 

cinema a partir de dispositivos óticos e cinemáticos anteriores à célebre exibição dos curtas 

dos irmãos Lumière, em 1895, que, como sabemos, marcou a “invenção do cinema”; terceiro, 

as alternative histories, que, através dos trabalhos de Michel Foulcault e Siegfried Zielinski, 

visa a repensar noções canônicas que afirmam a linearidade da estrutura temporal. Não 

obstante essa preocupação, a arqueologia das mídias se interessa por uma história esquecida, 

que envolve os acidentes, os erros, os sujeitos lançados à margem, enfim, tudo aquilo que foi 

rejeitado pela historiografia oficial. 

Mas a mise-en-scène poderia se oferecer como um campo possível de observação de 

tais fenômenos? Uma vez que este conceito, oriundo do teatro e largamente usado no cinema, 

designa todo o conjunto de dispositivos técnicos envolvidos no trabalho de encenação, tais 

como cenário, iluminação, figurino, maquiagem; além, é claro, da performance dos atores, 

acreditamos ser possível pensar os vários discursos – científicos, estéticos etc. – que 

atravessam a sua condição de existência. Como um arqueólogo – e agora nos referimos àquele 

que faz escavações geológicas –, tentaremos coletar diversos elementos que podem ser 

organizados em três campos de fenômenos materiais envolvidos na mise-en-scène do Fausto 

de Sokurov cujos discursos que os atravessam, dispersos no tempo e no espaço, nos ajudam a 

pensar a conformação das ambiências do filme; a saber: ponto de vista e movimento; luz e 

cor; e deformação.  
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4.3.1 Arqueologia do Fausto de Sokurov e construção de ambiências 

 

Ponto de vista e movimento. 

 Qual é o olhar de Fausto sobre o mundo? Na segunda cena do filme de Sokurov, 

vemos o médico realizando, junto com seu assistente, Wagner, a dissecação de um cadáver 

em busca de uma glândula onde supostamente se alojaria a alma do ser humano; em uma 

espécie de busca pela glândula pineal, ponto em que Descartes especulava se dar a união 

substancial entre corpo e alma415. A maneira como o olhar do médico perscruta o corpo, 

tencionando suas aberturas e arrancando suas vísceras já é indicativo do modo como Fausto 

vê o mundo: um lugar de encenação da ansiedade e angústia do homem com a constatação das 

limitações impostas pela própria pequenez da condição humana. Desse modo, o mundo, para 

Fausto, é um lugar cujo saber está hermeticamente fechado; o mundo é, nessa perspectiva, 

claustrofóbico.  

 Essa tensão entre o homem e o mundo, do ponto de vista existencial, se projeta para o 

próprio plano da mise-en-scène. Ao longo do filme, os percursos realizados pelo médico são 

marcados por uma luta corporal entre o sujeito e as limitações dos espaços por onde ele 

circula, que lhe impõem necessidades diversas: de se curvar em virtude do pé-direito baixo de 

sua casa; de se desviar dos objetos amontoados e dependurados do escritório de Mauricius 

Müller; de tentar furar o bloqueio que uma procissão oferece ao seu trajeto. O mundo é, 

lembremos, claustrofóbico para Fausto. Contudo, não é só o olhar do médico que está sob a 

tutela da claustrofobia; a maneira como Aleksandr Sokurov configura os modos do espectador 

ver esse espaço nos impõe um olhar cerrado sobre o mundo. O mundo é claustrofóbico para 

Fausto e, também, para o espectador. 

                                                           
415 DESCARTES, René. Meditações metafísicas. São Paulo: Martins Fontes, 2011. 
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 O olhar que o espectador deposita no filme, nos lembra Arlindo Machado, “é 

subsidiário de um outro olhar, aquele que determina o ângulo, a distância e a duração segundo 

os quais o motivo é dado à visão”416. Desse modo, somos testemunhas de um olhar que 

espreita, esquadrinha o mundo do Dr. Fausto. Mas de que forma a natureza plástica, material 

desse olhar influi sobre as nossas disposições afetivas; torna o mundo, para o espectador, tão 

claustrofóbico quanto o de Fausto? 

 Para um espectador, hoje, o estranhamento com o filme de Sokurov já tem início na 

própria amplitude do olhar que nos é oferecida pela sua projeção, que ocupa um espaço bem 

menor da tela, em relação ao que estamos acostumados no cinema atual. Esse espaço exíguo 

de visão é tributário da adoção, por Sokurov, do uso da janela417 1.37:1, formato comum no 

período do cinema clássico norte-americano, mas que caiu em desuso e perdeu espaço para 

outros padrões, sobretudo o 1.85:1, o formato atualmente standard nos estúdios de 

Hollywood. A adoção do formato 1.37:1 diminui o comprimento da imagem, reduzindo sua  

horizontalidade. Portanto, a escolha da janela a ser adotada acaba influindo sobre as 

configurações do que vemos e como vemos; o que permite, ao realizador, determinar o que se 

deseja apontar como fundamental em um quadro, como é possível notar a partir da 

comparação entre planos recortados por diferentes tipos de janelas em três fotogramas do 

filme Notre Musique (2004), de Jean-Luc Godard: 

 

                                                           
416 MACHADO, Arlindo. O sujeito na tela: modos de enunciação no cinema e no ciberespaço. São Paulo: 

Paulus, 2007. p.10. 
417 De acordo com David Bordwell, framing (janela, em português), “is not simply a neutral border; it produces a 

certain vantage point onto the material within the image. In cinema the frame is important because it actively 

defines the image for us”. “não é simplesmente uma borda neutra; ela produz um certo ponto-de-vista 

privilegiado sobre a imagem. No cinema, a janela é importante porque ela é responsável por definir a imagem 

para nós”. BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. Film art: an introduction. Wisconsin: University of 

Wisconsin, 2009. p.201. 
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Figura 15: O mesmo fotograma do filme Notre Musique recortado em três tipos de janelas418. 

  

Os fotogramas em destaque expõem o porquê de Godard ter exigido que seu filme 

fosse exibido no formato 1.37:1. Ao lado dos fotogramas, o realizador francês anotou os 

termos “personne” (pessoa), para a janela 1.37:1; “personnage” (personagem), para a 1.66:1; e 

“esclave satellite” (escravo satélite), para a 1.85:1. É interessante perceber como, portanto, a 

adoção de diferentes janelas influi sobre o sentido que construímos sobre a experiência de ver 

o rosto da atriz Sarah Adler. No Fausto de Sokurov, essa visão exígua do espaço determina 

uma espécie de concentração de forças sobre a imagem; isto é, em vez dessas linhas de força 

se distribuírem centrifugamente do objeto focal para o espaço circundante, fazendo o nosso 

olhar buscar o que está no entorno, ela se concentra, centripetamente, no objeto focal, nos 

                                                           
418 Fonte: http://www.davidbordwell.net/blog/2007/12/14/godard-comes-in-many-shapes-and-sizes/. Acesso em 

7 mar. 2014. 

http://www.davidbordwell.net/blog/2007/12/14/godard-comes-in-many-shapes-and-sizes/
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fazendo atentar aos seus volumes, texturas e luminosidades, tal como ocorre, por exemplo, 

nos planos fechados no rosto de Margarida, como nos mostra a imagem a seguir: 

 

 

               Figura 16: Fotograma do filme Fausto apresenta o rosto de Margarida em close-up419. 

 

 Neste plano fechado, a luz e a cor que banham rosto da atriz russa Isolda Dychauk 

parecem preencher todo o quadro, para além dos limites estabelecidos pelos contornos do 

próprio rosto. Poderíamos nos apropriar, aqui, de uma feliz expressão concebida por Jean 

Epstein para se referir a um filme de Marcel L’Herbier; o rosto da atriz, “é luz pura 

solidificada num estágio próximo da ternura”420. Portanto, a adoção da janela 1.37:1, 

diminuindo a amplitude horizontal da imagem, provoca uma fixação de todo energia do nosso 

olhar no centro da imagem, onde vemos o rosto, cabendo às zonas periféricas uma espécie de 

dissolução dessa face, algo que poderíamos aproximar da noção deleuziana de traços de 

                                                           
419 Fonte: http://becuo.com/isolda-dychauk-faust. Acesso em: 8 jan. 2015. 
420 EPSTEIN, Jean. “Realização do detalhe”. In: XAVIER, Ismail (Org.). A experiência do cinema. Rio de 

Janeiro: Edições Graal: Embrafilme, 1983. p.280. 

 

http://becuo.com/isolda-dychauk-faust
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rosticidade, isto é, “traços dispersos feitos na massa, por linhas fragmentárias e quebradas [...] 

e que engendram uma matéria mais ou menos rebelde ao contorno”421. Desse modo, as 

conformações visuais desse plano parecem conferir à imagem uma dimensão onírica, como 

uma experiência de natureza alucinatória. 

O cerceamento da amplitude do olhar realizado pela janela 1.37 acaba, também, por 

potencializar as limitações que já nos são impostas pela própria mise-en-scène. Na medida em 

que Fausto perambula incessantemente por espaços exíguos, há uma necessidade de que a 

câmera esteja em constante movimentação para acompanhar os diálogos e as relações de 

interação entre o médico e os demais personagens. Essa necessidade obriga Sokurov a usar 

uma steadicam422 em boa parte do filme e a dar preferência aos planos-sequência; isto é, 

rodando as cenas com poucos cortes. Esse procedimento, aliás, faz parte do repertório 

estilístico de Sokurov, que possui um filme inteiro rodado em um único plano-sequência: A 

arca russa (2002). Jeremi Szaniavski definiu esses incessantes movimentos de câmera de 

Fausto, realizados com o uso de uma steadicam, através da metáfora “danse macabre”, que 

seria resultante da 

 

[...] uncanny sensation reinforced by this specific technology, but it is further 

dynamised, dialecticised by the film’s relatively quick editing, reinforcing the 

idea of contrary motion when two camera movements going in different 

directions collide. The subsequent effect is one of a carefully crafted 

choreographic wonder, a danse macabre of light and shadow, wherein the 

latter always threatens to conquer the former423. 

 

                                                           
421 DELEUZE, Gilles. A imagem-movimento. Lisboa: Assírio & Alvim, 1983. p.138. 
422 Steadicam consiste em um sistema em que uma câmera é acoplada ao corpo do cinegrafista e que permite que 

ele se movimente sem que haja trepidações na imagem, dando a impressão de que a câmera flutua em torno do 

espaço. 
423 “sensação inquietante é reforçada por essa tecnologia específica, que se torna ainda mais dinâmica e dialética 

pela edição relativamente ágil do filme, reforçando a ideia de movimentação oposta quando dois movimentos de 

câmera em direções opostas vão colidir. O efeito subsequente é de uma cuidadosa destreza coreográfica 

admirável, uma dança macabra de luz e sombras, na qual este último sempre ameaça por a forma em perigo”. 

SZANIAWSKI, Jeremi. The cinema of Alexander Sokurov: figures of paradox. New York: Columbia University 

Press, 2014. p.259. 
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Ao realizar um movimento incessante de busca angustiada pela realização dos desejos, 

Fausto vai, por uma certa ironia do destino, efetuando uma espécie de dança ritualística em 

direção à própria morte; que começa com o seu encontro com Mauricius Müller e continua 

com o cumprimento de várias outras etapas, como o pacto, a realização do desejo e a 

contrapartida; isto é, a entrega da própria alma ao agiota. 

 

 Luz e cor. 

Não é nenhuma surpresa que Rembrandt Harmenszoon van Rijn tivesse sido o pintor 

holandês mais admirado por Constantijn Huygens, preposto cultural do príncipe de Orange e 

amante dos jogos de ótica424. Como observa Simon Schama, “Nenhum dos seus 

contemporâneos se comparava a ele, quando se tratava de captar o reflexo da luz num peitoral 

de aço, o brilho de um brinco de pérola ou a trama de um jabô de renda”425. Rembrandt criou 

uma pintura de luz; e, ao fazê-lo, construiu um espaço em profundidade, em que a iluminação 

se torna seletiva e confere peso emocional aos gestos e às cores. Rembrandt criou a luz 

atmosférica426. 

 Durante o período de preparações para a filmagem de Fausto, Aleksandr Sokurov 

convidou o fotógrafo Bruno Delbonnel para uma visita ao Museu do Hermitage, em São 

Petersburgo, onde eles ficaram um bom tempo admirando aquele sussurro de luz que 

Rembrandt parece lançar sobre suas figuras: “On est resteé deux heurees devant le portrait 

d’une femme âgée peint par Rembrandt. Il disait voir l’âge dans la touche. Il veut trouver au 

                                                           
424 Frequentador da casa de um mágico-alquimista, Cornelis Drebbel, Constantijn Huygens adquiriu um aparelho 

ótico que exerceria grande influência sobre seu filho, Christiann, tido como um dos inventores de um projetor 

conhecido como lanterna mágica. MANONI, Laurent. A grande arte da luz e da sombra: arqueologia do 

cinema. São Paulo: Editora SENAC São Paulo: UNESP, 2003. 
425 SCHAMA, Simon. O poder da arte. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 135. 
426 De acordo com Jacques Aumont, “Os inícios pictóricos da luz atmosférica são antigos: a maioria dos 

Rembrandts”. AUMONT, Jacques. O olho interminável: cinema e pintura. São Paulo: Cosac Naify, 2004. p.175. 
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cinema cette qualité d’émotion dans la matière, la durée”427. A pintura em questão é a que se 

segue: 

 

 

 

                   Figura 17: Rembrandt van Rijn, Retrato de uma velha senhora (1654)428 

  

A extrema acuidade de Aleksandr Sokurov com os aspectos plásticos da imagem 

rendeu-lhe a alcunha de “cineasta-pintor”429. Uma visada na filmografia do realizador russo 

só vem a confirmar essas afinidades eletivas entre o seu cinema e o domínio da pintura, seja 

buscando composições e distribuições de luz próprias a pintores como Rembrandt e Caspar 

David Friedrich, seja, de certa forma, prestando homenagem à própria história da pintura, 

                                                           
427 “Nós ficamos duas horas diante de um retrato de uma velha senhora pintada por Rembrandt. Ele dizia ver a 

idade dela pelo toque. Ele quer encontrar no cinema essa qualidade de emoção na matéria, na duração”. Cahiers 

du Cinéma. N. 663. Janeiro/2011. p.31. 
428 Fonte: http://www.wga.hu/html_m/r/rembrand/24portra/. Acesso em: 20 jan. 2014. 
429 Segundo Álvaro Machado, o cinema de Sokurov apresenta “elementos de uma autêntica desconstrução do 

espaço narrativo pelo império da imagem, coisa que o caracteriza desde o início como ‘cineasta-pintor’”. 

MACHADO, Álvaro. “O planeta Sokúrov”. In_Aleksandr Sokúrov. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. p.18. 

http://www.wga.hu/html_m/r/rembrand/24portra/
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através de filmes como A arca russa (2002), inteiramente rodado dentro do Museu do 

Hermitage, em São Petersburgo, e Elegia de uma viagem (2001), uma espécie de incursão 

proustiana pela história da pintura. 

Evidentemente, o que justifica o fato de Aleksandr Sokurov reservar duas horas na 

contemplação de uma imagem como esta parece ser o desejo de compreender como, através 

do dispositivo técnico, seria possível criar uma atmosfera semelhante à da pintura de 

Rembrandt. O que está em jogo é um pacto com a técnica; pacto que lhe permitiria transportar 

a natureza plástica produzida por pigmentos coloridos sobre o suporte sólido para o domínio 

de uma película fotográfica sensível à luz. A alquimia de Sokurov visa à luz atmosférica, 

como se pode ver abaixo: 

 

 

                                       Figura 18: Fotograma do Fausto de Aleksandr Sokurov430. 

                                                           
430 Fonte: www.dicta.com.br. Acesso em: 22 jan. 2015. 

http://www.dicta.com/
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 No plano em destaque, que compõe uma das primeiras sequências do filme, Fausto 

recebe, em sua casa, a visita de Mefistófeles. Estamos diante de um plano aberto, em que a 

câmera, numa perspectiva diagonal, mostra o protagonista, em pé e de perfil, dirigindo seu 

olhar a Mefistófeles, deitado no campo inferior da imagem. Há, aqui, duas fontes de luz 

visíveis no interior do plano: uma amarelada que emana de uma claraboia e ilumina a face de 

Mefistófeles, e outra que avança pela janela ao fundo, mais esbranquiçada. Apesar de a 

arquitetura, a mobília e o vestuário nos situarem, em termos de estilo, em um tempo distante, 

temos a impressão de que há, também, a reminiscência de um passado impressa na luz e na 

cor. Portanto, o desafio aqui se dá em fazer com que a iluminação do ambiente, a captação 

realizada pela câmera e o trabalho de coloração final consigam criar, através dos meios 

técnicos cinematográficos, um efeito próximo àquele obtido pelo pintor holandês através do 

pigmento sobre a superfície sólida. O esforço de Sokurov pode ser aproximado daquilo que 

Jacques Aumont define da seguinte forma: “trabalhar a aparência plástica da imagem é 

sempre procurar modelar o material fotográfico para torcê-lo ‘no sentido do sentido’”431. E o 

sentido buscado pelo realizador russo é o de sugerir ao espectador uma experiência de 

imersão em um tempo passado a partir do modo como a luz se distribui no plano: estamos 

num tempo passado, em que as cores chumbo/estanho/amarelo são provenientes da própria 

tonalidade emitida pelas fontes de luz existentes: a vela, a lamparina e o sol. Um amarelo, a 

propósito, como o das telas de Rembrandt, que, segundo Simon Schama, “arde 

perigosamente, fosforicamente. É uma luz que pode chamuscar quem não se afasta”432. 

Essa abordagem claramente pictórica da composição, da luz e da cor, em Sokurov, 

impõe, ao material fílmico, efeitos análogos ao pigmento, à massa de tinta – ainda que tenham 

natureza qualitativa distinta – e, desse modo, somos remetidos a um tempo que não 

conhecemos através da fotografia ou do cinema, uma vez que os dispositivos que os tornam 

                                                           
431 AUMONT, Jacques. O olho interminável: cinema e pintura. São Paulo: Cosac Naify, 2004. p.171. 
432 SCHAMA, Simon. O poder da arte. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p.136. 
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possíveis nem existiam, mas através das pinturas renascentista, barroca e romântica – para 

ficarmos nas concepções plásticas mais evidentes em Fausto. Esse trabalho de criação de uma 

luz atmosférica é diretamente responsável por um dos aspectos mais estonteantes do filme de 

Sokurov: as cores, como os fotogramas da próxima página revelam: 
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      Figura 19: Fotograma mostra Margarida rezando na catedral433. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Figura 20: Fotograma mostra a imagem de Margarida durante a relação sexual com Fausto434. 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                 Figura 21: Fausto e Margarida durante a noite de amor435. 

 

                                                           
433 Fonte: http://corrierino.com/forum/viewtopic.php?p=925369.  Acesso em 15 jan. 2014. 
434 Fonte: http://www.jblog.com.br/leiacinema.php?itemid=30281. Acesso em 15 jan. 2014. 
435 Fonte: tswjournal.wordpress.com. Acesso em 15 jan. 2014. 

 

 

 

http://corrierino.com/forum/viewtopic.php?p=925369
http://www.jblog.com.br/leiacinema.php?itemid=30281
https://tswjournal.wordpress.com/2012/04/28/faust/
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Os três fotogramas em destaque nos permitem perceber que, ainda que o filme de 

Sokurov possua uma unidade plástica, a textura da imagem e os padrões de marcação de cor 

oscilam bastante ao longo de sua exibição. É visível como há, nos três casos, uma tendência 

ao monocromatismo – azul, amarelo-dourado e verde-azulado, respectivamente. Há também 

entre os três, notáveis diferenças de contrastes, forte no primeiro e terceiro fotogramas, e 

tênue, no intermediário. Ao fim e ao cabo, essas variações abruptas de sistemas cromáticos, 

de um plano para outro, parecem ser, também, em grande medida, responsáveis pela 

atmosfera alucinante e atordoante do filme. 

O método de étalonnage436 do filme de Sokurov revela o trabalho meticuloso do 

realizador em pensar a atmosfera própria de cada cena, de cada plano, como se um único 

fotograma fosse uma tela, com composição e relações cromáticas próprias. A pintura compõe, 

a propósito, o próprio método utilizado por Sokurov para chegar ao resultado final desejado, 

como as imagens das próximas páginas revelam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
436 A étalonnage – em português, “marcação de luz e correção de cor” – consiste em um procedimento técnico 

realizado após a montagem final do filme e que tem como objetivo fazer com que as cores e os contrastes das 

diferentes cenas filmadas em diferentes ambientes e com diferentes luzes sejam igualadas para que o espectador 

tenha uma percepção homogênea em termos de textura de imagem.  
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                               Figura 22: Storyboard com intervenções de Sokurov com tinta e lápis de cera437. 

                                                           
437 Cahiers du Cinéma. N. 679. Junho/2012. p.30. 
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Figura 23: Storyboard com intervenções de Sokurov com tinta e lápis de cera438. 

                                                                                                                                                                                     
 
438 Cahiers du Cinéma. N. 679. Junho/2012. p.30. 
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A reprodução dos documentos em destaque, revelados por Aleksandr Sokurov aos 

Cahiers du Cinéma439, nos permitem compreender o método de trabalho do realizador russo 

no que diz respeito à étalonnage. Segundo o próprio diretor, “En règle gènérale, chacun de 

mes films de fiction, au stade du story-board, comporte la création d’une partition cromatique 

initiale qui est renouvelée avant l’étalonnage”440. Nas reproduções do storyboard do filme, é 

possível visualizar esse processo. À esquerda, encontramos a decupagem do filme quadro a 

quadro, enquanto, à direita, é possível ver as indicações de cores buscadas por Sokurov 

através do uso de tinta guache ou lápis de cera. A observação desse trabalho revela um 

esforço de Sokurov de atingir o pictural tanto no processo de pré-produção, como no de pós-

produção. Aqui, também, é possível e estimulante pensar, mais uma vez, sobre o esforço do 

realizador em fazer a matéria fílmica apresentar características análogas à matéria pictórica; 

em outras palavras, em fazer com que o aparato técnico possa gerar imagens cujos aspectos 

plásticos sugiram formas trabalhadas à mão. Para Beatriz Furtado, é justamente essa “vontade 

de pintura, como princípio plástico e força criadora, que imprime na imagem um plano de 

composição, figuras de pensamento e blocos de sensações”441. 

Outro método comumente empregado pelo diretor russo nesse estágio da produção do 

filme foi recorrer a propostas de ajuste de cor e luz através de métodos digitais, como pode ser 

observado na página seguinte. 

 

                                                           
439 Cahiers du Cinéma. N. 679. Junho/2012.  
440 “Via de regra, cada um dos meus filmes de ficção, no estágio do story-board, passa pela criação de uma 

divisão cromática inicial que é desenvolvida antes da marcação de cor”. Ibid., p.14. 
441 FURTADO, Beatriz. “A imagem-intensidade no cinema de Sokurov”. In: PARENTE, André. 

Cinema/Deleuze. Campinas, SP: Papirus, 2013. p.16. 



205 
 

 

 

Figuras 24, 25, 26 e 27: À esquerda, a fotografia original; à direita, as mesmas manipuladas digitalmente442. 

 

Nos fotogramas em destaque, é possível perceber, à esquerda, o resultado das 

filmagens e, à direita, algumas formas de manipulação da imagem empregados por Sokurov a 

partir da utilização de recursos digitais – que não necessariamente permaneceram no resultado 

final do filme. Para chegar ao “pictórico”, Sokurov passa pelo digital e, desse modo, suas 

imagens apresentam um certo nomadismo entre diferentes suportes e diferentes 

materialidades. 

O trabalho de Aleksandr Sokurov com as cores revela que o diálogo do diretor russo 

com Goethe não se limita à poesia dramática do escritor alemão, que serviu de base para a 

adaptação cinematográfica, mas abarca, também, as incursões do escritor alemão no campo 

das ciências naturais. Ao ser questionado sobre em que medida as reflexões de Goethe em A 

doutrina das cores estavam presentes em seu trabalho com a cor, Sokurov afirma que tal 

                                                           
442 Fonte: http://www.afcinema.com/Faust.html?lang=fr. Acesso em: 20 de janeiro de 2015. 

 

 

http://www.afcinema.com/Faust.html?lang=fr
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influência ocorreu “Sans aucune doute. C’est l’un des traités esthétiques fondamentaux qui 

possède, à mes yeux, une grande valeur pratique. Surtout pour moi”443.  

Publicada em 1810, a Doutrina das cores (Farbenlehre) se notabilizou como uma 

relevante incursão do escritor alemão no domínio das ciências naturais. O livro era resultado 

de um trabalho que havia começado anos antes, quando em 1791, após uma viagem à Itália, 

Goethe inicia uma série de experimentos com lentes e prismas que, em última instância, 

buscava questionar as ideias de Isaac Newton acerca da teoria cromática. Contudo, é provável 

que a última seção do livro – “Efeito sensível-moral da cor” – tenha influído de forma mais 

decisiva no trabalho cromático de Sokurov em Fausto. Nesta seção, Goethe busca investigar 

as interações entre percepção e conhecimento, na medida em que, segundo o escritor alemão, 

“A experiência nos ensina que cores distintas proporcionam estados de ânimo específicos”444; 

isto é, a cor “estimula em nosso olho a sensação de sua qualidade”445.  

O trabalho de Sokurov parece, ainda que de um modo não esquemático, tentar 

explorar o potencial das cores de criar modulações afetivas às cenas. Voltando aos três 

fotogramas da página 196, é possível perceber mais claramente essa relação. No primeiro 

fotograma, o monocromatismo azul que envolve o rosto de prazer de Marguerite dentro da 

igreja parece reforçar o caráter celestial, de pureza que envolve a personagem. No segundo, o 

amarelo-ouro parece estimular o nosso olhar a percorrer o rosto de Marguerite. É relevante 

lembrar que Goethe definiu que o amarelo possui uma “impressão calorosa e agradável”446. Já 

no terceiro, o olhar lascivo de Fausto que se aproxima de Marguerite enquanto ela dorme, 

desejando violentá-la. Nesse sentido, o monocromatismo em verde parece, de alguma forma, 

reforçar um certo desconforto moral do espectador com a cena e, sintomaticamente, Goethe 

pensado sobre o potencial que “a cor de enxofre, que tende ao verde, tem algo de 

                                                           
443 “Sem nenhuma dúvida. Esse é um dos tratamentos estéticos fundamentais que possui, a meu ver, um grande 

valor prático. Sobretudo para mim”. Cahiers du Cinéma. N. 679. Junho/2012.,  p.14. 
444 GOETHE, Johann Wolfgang von. Doutrina das cores. São Paulo: Nova Alexandria, 2011. p.139. 
445 Ibid., p.146. 
446 Ibid. p.141. 



207 
 

desagradável”447. Portanto, ainda que não se possa exatamente pensar em uma gramática das 

cores entre sensação e moral, como pensou Goethe, essa ideia parece ser bem produtiva para 

se compreender o trabalho de Sokurov com as mesmas; um trabalho que parece ser pautado 

pela construção de ambiências a partir da busca de uma lógica entre as sensações visuais e 

auditivas, como fica evidente no comentário que Bruno Delbonnel faz sobre a relação cor e 

música no trabalho do diretor, que seria “[...] comme certains Kandinsky, qui étaient des 

tentatives de transcriptions visuelle de mélodie de Schönberg d’émotions ressenties”448. 

 

 Deformação. 

 Giambattista della Porta viveu em um período muito próximo a Georg Faustus. E 

assim como o médico alemão, o físico italiano nutria interesse pelo mundo da magia, o que o 

levou, a propósito, a ser acusado pelo papa Paulo V de praticar nigromancia. Em Magiae 

naturalis, livro impresso em Nápoles em 1558, della Porta descrevia uma experiência ótica 

fascinante, a existência de “espelhos que alongavam ou encurtavam os rostos, tornavam os 

homens mais velhos ou mais jovens, deformavam-nos e desfiguravam-nos”449.  

 Pouco mais de duzentos anos depois, é apresentado, em Paris, o primeiro espetáculo 

de Fantasmagoria. Desse modo, as experiências óticas com anamorfose se tornaram uma 

forma de entretenimento popular, como nos lembra Jurgis Baltrusaitis: “O sistema foi 

estabelecido inicialmente como uma curiosidade técnica, mas abrangeu também uma poética 

da abstração, um efetivo mecanismo de produção de ilusão de ótica”450. Em seu estudo sobre 

a arqueologia do cinema, Laurent Mannoni nos conta, nesses primeiros espetáculos de 

                                                           
447 GOETHE, Johann Wolfgang von. Doutrina das cores. São Paulo: Nova Alexandria, 2011.  p.141. 
448 “Como alguns Kandinsky, que eram tentativas de transcrições visuais das emoções sentidas a partir das 

melodias de Schönberg”. Cahiers du Cinéma. N. 679. Junho/2012.  p.16. 
449 MANONI, Laurent. A grande arte da luz e da sombra: arqueologia do cinema. São Paulo: Editora SENAC 

São Paulo: UNESP, 2003. p.45. 
450 BALTRUSAITIS, Jurgis. Anamorphic art. New York: Harry N. Abrams, 1977. apud MACHADO, Arlindo. 

Pré-cinemas e pós-cinemas. Campinas, SP: Papirus, 1997. p.59. 
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Fantasmagoria, realizados por Étienne-Garpard Robert, no Convento dos Capuchinhos, em 

Paris, os espectadores, para chegarem à sala de exibição, eram obrigados a passar por um 

longo corredor onde havia uma série de pinturas fantásticas, entre as quais, “uma anamorfose 

intitulada ‘Monstro encontrado no coração de uma bela mulher’”451 e “um espelho cilíndrico 

que alongava a figura do espectador”452.  

 O poder atordoante da visão agenciada pelas lentes anamórficas levou Aleksandr 

Sokurov a adotá-las em Fausto. De acordo com o realizador russo, em depoimento a Jeremi 

Szaniawski, “we used a unique lens – a very large one (he gestures to about the size of a large 

tv screen). It creates inverted perspective. It is very difficult to operate, and there is only one 

model of it in the world”453. A adoção das lentes anamórficas provoca, invariavelmente, uma 

perturbação na forma, como se pode ver nos fotogramas a seguir: 

 

         

Figura 28: Fotograma mostra Mauricius Müller sob efeito das lentes anamórficas454. 

                                                           
451 MANONI, Laurent. A grande arte da luz e da sombra: arqueologia do cinema. São Paulo: Editora SENAC 

São Paulo: UNESP, 2003. p.172. 
452 Ibid., p.172. 
453 “Nós usamos uma lente única – bem larga (ele mostra o tamanho aproximado de uma TV de tela plana. Ela 

cria uma perspectiva invertida. Ela é muito difícil de operar e só há um modelo no mundo”. SZANIAWSKI, 

Jeremi. The cinema of Aleksandr Sokurov: figures of paradox. New York: Wallflower Press Books; Columbia 

University Press, 2014. p.304. 
454 Fonte: http://moviessansfrontiers.blogspot.com.br/2012/05/128-russian-director-alexander-sokurovs.html. 

Acesso em 10 fev. 2015. 

http://moviessansfrontiers.blogspot.com.br/2012/05/128-russian-director-alexander-sokurovs.html


209 
 

 

             Figura 29: Fotograma mostra Mauricius Müller sob efeito das lentes anamórficas 455. 

 

A torção da matéria em direção à figura pode ser considerada um aspecto inerente à 

própria atividade artística. O escultor torce o mármore para extrair dele uma forma; o músico 

tensiona as cordas do violão para produzir o som; Sokurov manda construir lentes 

anamórficas para conferir à imagem um poder de expressão.  

 Ao observarmos os dois fotogramas em destaque, percebemos que as imagens se 

encontram tensionadas no sentido diagonal, fenômeno que causa uma ruptura tanto com o tipo 

de visualidade com a qual estamos habituados em nosso dia a dia, quanto com a própria 

natureza plástica oferecida pela maior parte do filme. É dentro dessa perspectiva que a 

contemplação desses fotogramas acaba por revelar como a imagem passa a ser muito mais do 

que uma representação de algo para se tornar uma testemunha do modo como o tratamento 

dado ao material fotográfico torna a própria materialidade visível; resultado da ação de um 

sistema de forças sobre ela. Gilles Deleuze se perguntava, acerca da pintura de Francis Bacon, 

                                                           
455 Fonte: http://kinomusorka.ru/en/directors-director-alexander-sokurov-films-film-faust-2011.html. Acesso em 

12 jan. 2014. 

http://kinomusorka.ru/en/directors-director-alexander-sokurov-films-film-faust-2011.html


210 
 

sobre como ela tornava visíveis forças invisíveis; como as cabeças agitadas do artista inglês 

apresentavam um movimento que era resultado de “forças de pressão, dilatação, contração, 

achatamento, estiramento que se exercem sobre a cabeça imóvel”456. De forma análoga, a 

distorção, uma vez que não se localiza em um ponto específico da imagem, como nas cabeças 

pintadas por Bacon, mas em toda sua extensão, torna visível a ação de um fenômeno ótico, de 

uma força; neste caso, de uma concavidade e espessura das objetivas que desviam a luz que 

atravessa a lente, deslocando o centro ótico da imagem. 

 A existência de um sistema de forças que age sobre a imagem nos permite refletir 

sobre as ideias de atmosfera, clima e ambiência em uma outra perspectiva. Na clave 

romântica, como é sabido, esses termos estavam intrinsecamente ligados a ação de fenômenos 

meteorológicos sobre a paisagem – o vento que agita a copa das árvores, por exemplo –, ou a 

existência de forças desconhecidas que atuam sobre a realidade – um caixão de se abre 

sozinho, por exemplo. No caso dos fotogramas em destaque, as forças que atuam sobre a 

realidade visível, no filme, decorrem de uma ação da própria técnica; é ela a responsável pela 

revelação desses fenômenos óticos que atuam sobre o nosso modo de ver, criando uma 

atmosfera ou, na perspectiva desta tese, uma ambiência. É sintomático, nesse sentido, que 

Rudolf Kurz457 defina o expressionismo como um modo de evocar aquilo que não é 

fotografável; e este algo não fotografável nos parece ser o próprio tempo, se pensarmos na 

proposta de Arlindo Machado de entender a anamorfose como uma forma de sua inscrição na 

imagem: “o tempo surge então como um elemento transformador, capaz de abalar a própria 

estrutura da matéria, de comprimi-la, dilatá-la, multiplicá-la, torcê-la até o limite da 

transfiguração”458. 

 Ainda que não tenha, convencionalmente, uma função narrativa dentro do filme, o 

emprego desses efeitos acaba por sugestionar o próprio espectador a tentar encontrar um 

                                                           
456  DELEUZE, Gilles. Francis Bacon: Lógica da sensação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007. p.64. 
457  KURTZ, Rudolf. Expressionismus und film. Berlin: Chronos Verlag, 2007. 
458 MACHADO, Arlindo. Pré-cinemas e pós-cinemas. Campinas, SP: Papirus, 1997. p.60. 
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porquê para tal procedimento estético; isto é, uma relação de pertinência entre forma e 

conteúdo. Curiosamente – ou não –, o uso das lentes anamórficas ocorre em momentos em 

que se suspeita da presença de forças sobrenaturais: no caso do primeiro fotograma, o 

primeiro encontro de Fausto com Mauricius Müller (Mefistófeles); já no segundo, Mauricius 

Müller conduz Fausto em direção ao inferno. Portanto, a presença de forças sobrenaturais é 

sugerida através do uso de forças óticas, materiais. Em sua análise de um quadro O enterro do 

conde Orgaz, de El Greco, Deleuze sugere que o modo como as figuras da metade superior do 

quadro do pintor maneirista espanhol aparecem, afinando-se desmesuradamente, se daria em 

função daqueles corpos estarem expostos a “sensações celestes, infernais ou terrestres”459. Em 

Fausto, as distorções na plástica da imagem atestam, mais uma vez retornando a Deleuze, que 

“as Figuras divinas [ou demoníacas, acrescentamos] são animadas por um livre trabalho 

criador, por uma fantasia que se permite qualquer coisa”460. 

 

4.3.2 Tradição de mise-en-scène como tradução de ambiências 

 

 Em sua tese de doutoramento, Hernán Ulm cunha uma asseveração poderosa: “Há 

uma fenda incomensurável entre as palavras e as imagens”461. Para o filósofo, haveria uma 

fratura entre duas formas de temporalidade que as tornam inadaptáveis: o tempo histórico e 

sucessivo da literatura e o tempo descontínuo e fragmentário do cinema. Neste sentido, o 

problema que se coloca para nós é: como é possível que a experiência de uma atmosfera 

claustrofóbica, alucinante e atordoante esteja presente na tradição de mise-en-scène de Fausto 

se esta mesma tradição envolve o emprego de meios cujos regimes de temporalidade são tão 

“inadaptáveis”? Seria possível afirmar que as ambiências são tradutíveis; poderiam migrar de 

                                                           
459 DELEUZE, Gilles. Francis Bacon: Lógica da sensação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007. p.18. 
460 Ibid., p.18. 
461 ULM, Hernán R. A fenda incomensurável: Literatura e cinema. Tese de Doutorado. Niterói: Universidade 

Federal Fluminense. 2014. p.26. 
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uma mídia para outra? Voltemos, mais uma vez, a Hernán Ulm. O filósofo argumenta, contra 

a formulação clássica de que um significado seria transportável para qualquer prática artística, 

independentemente dos seus suportes materiais, que   

 

Não é possível [...] dizer que a matéria ‘encarna’ os significados. Cada 

materialidade produz um sentido que não se remete à ‘encarnação’: as 

matérias não oferecem ‘o seu corpo’ para que o significado (ideal) seja 

possível. Não há sentido, senão aquele que nasce das matérias”462.  

 

Nessa perspectiva, o problema fundamental, para nós, não seria como Fausto está 

fixado em uma determinada tradição cultural enquanto história, enredo, mas como as 

materialidades dos meios tornam possível a sobrevivência de uma determinada experiência 

claustrofóbica, alucinante e atordoante em diferentes suportes materiais; isto é, tornam 

possível uma espécie de tradutibilidade das ambiências. Tentaremos rastrear – aqui, no 

sentido de ir em busca dos rastros463 da mídia – como, em diferentes materialidades, uma 

determinada experiência é plasmada. Para tal, vamos nos deter em um episódio específico da 

história de Fausto: o seu encontro com o Erdgeist (Espírito da Terra). 

Antes mesmo da invenção dos aparatos cinematográficos, o controle das ambiências já 

era acessível ao homem. Ao evocar a presença do Erdgeist, na cena de abertura do Fausto de 

Goethe – intitulada Nacht (Noite) –, o protagonista se vê, de repente, envolto por uma 

mudança significativa nas condições atmosféricas: 

 

Es wölkt sich über mir – 

Der Mond verbirgt sein Licht – 

Die Lampe schwindet! 

Es dampft – Es zucken rote Strahlen 

Mir um das Haupt – es weht 

Ein Schauer vom Gewölb’ herab 

Und faßt mich an! 

                                                           
462 ULM, Hernán R. A fenda incomensurável: Literatura e cinema. Tese de Doutorado. Niterói: Universidade 

Federal Fluminense. 2014. p.27. 
463 Para o conceito de “rastro” no domínio das mídias, ver: KRÄMER, Sybille. “Das medium als Spur und als 

Apparat”. In: KRÄMER, S. (Org.). Medien, Computer, Realität: Wirklichkeitvorstellungen und Neue Medien. 

Frankfurt: Suhrkamp, 1998. 
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Nubla-se o espaço sobre mim – 

Oculta a lua o seu clarão – 

A luz se esvai! 

Sobe um vapor! – Coriscam raios rubros 

À minha volta – Um sopro frio 

Desce da abóboda e me invade! 464 

  

As transformações na luminosidade e a aparição súbita de uma névoa no quarto de 

trabalho (Studierzimmer) do Dr. Fausto são efeitos de ordem atmosférica que resultam da 

própria intervenção do médico no mundo natural através da magia. É a partir do momento em 

que a palavra escrita se torna falada, através de uma invocação veemente, que o Dr. Fausto 

consegue trazer à sua presença o Erdgeist. A magia demanda a técnica. Dentro dessa 

perspectiva, talvez seja possível pensar no filme de Sokurov como parte de uma longa 

tradição de manipulação técnica dos fenômenos óticos e acústicos cujas origens remontam, 

justamente, a práticas como as adotadas pelo próprio Dr. Johann Georg Faust. 

Mas como tornar a essa aparição do Erdgeist algo verdadeiramente assustador? Esta 

foi uma questão central que inquietou Johann Wolfgang von Goethe. Em 1829, o escritor 

alemão envia uma carta ao diretor da primeira montagem integral do Primeiro Fausto, Ernst 

August Friedrich Klingemann, recomendando-lhe que, para a aparição do Erdgeist, na cena de 

abertura da peça, Nacht (Noite), fosse empregada alguma tecnologia que pudesse realmente 

assustar os espectadores: 

 

Diese Darstellung des Erdgeites stimmt im Ganzen mit meiner Absicht 

überein. Dass er durch's Fenster hereinsieht, ist gespensterhaft genug. 

Rembrandt hat diesen Gedanken auf einem radirten Blatte sehr schön 

benutzt.”465.  

 

                                                           
464 GOETHE, J.W. von. Fausto: uma tragédia. [tradução: Jenny Klabin Segall]. São Paulo: Ed. 34, 2004. p.69. 
465 “Esta representação do Erdgeist está, em geral, de acordo com a minha intenção. O modo como ele olha pela 

janela é medonho o suficiente. Rembrandt usou essa ideia em uma agradável gravura”. MAHL, Bernd. Goethes 

Faust auf der Bühne. Stuttgart; Weimar: Verlag J.B. Metzler, 1998. p.20. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_August_Friedrich_Klingemann
http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_August_Friedrich_Klingemann
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 Goethe, como é sabido, tinha vasta experiência com as técnicas de mise-en-scène, não 

só porque produzia textos para o teatro, mas também em função de ter sido diretor do Weimar 

theater durante o período de 1791 e 1817. Neste sentido, ele não somente enviou uma carta 

expressando suas intenções a Klingemann, mas também lhe remeteu um desenho inspirado na 

gravura O alquimista praticante (1652), de Rembrandt, a partir do qual ele acreditava ser 

possível criar uma concepção cenográfica verdadeiramente assustadora: 

 

 

 Figura 30: Rembrandt, O alquimista praticante, 1652466.          Figura 31: Desenho de Goethe467. 

 

Ao confrontarmos a gravura de Rembrandt com o desenho de Goethe, é possível, em 

primeiro lugar, perceber certas semelhanças do ponto de vista da composição. Em ambos, o 

espectador observa a cena a partir de uma perspectiva frontal, através da qual um sujeito 

                                                           
466 Fonte: http://s279.photobucket.com/user/dragonpool1/media/alchemist.jpg.html. Acesso em: 20 de jan. 2105. 
467 Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Faust_und_Erdgeist,_Illustration_von_Goethe.jpg. Acesso: 

20 jan. 2015. 

 

http://s279.photobucket.com/user/dragonpool1/media/alchemist.jpg.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Faust_und_Erdgeist,_Illustration_von_Goethe.jpg
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aparece em primeiro plano se curvando para trás, de onde uma aparição ocorre a partir de uma 

fonte luminosa. Goethe, contudo, com o objetivo de tornar a cena ainda mais impressionante, 

substitui os anagramas que surgem ao fundo do desenho de Rembrandt por um rosto de 

proporções gigantescas. Mas como, tecnicamente, realizar esse projeto? Que tecnologias 

Goethe tinha à disposição para torná-lo real? 

 Albrecht Schöne, em sua versão comentada da tragédia de Goethe468, propõe que o 

escritor alemão teria estruturado algumas cenas, como a do Erdgeist, vislumbrando o uso de 

alguns aparatos técnicos disponíveis no período, em especial, a lanterna mágica. Trata-se de 

uma hipótese cuja plausibilidade se baseia em dois argumentos. Em primeiro lugar, o 

interesse manifesto de Goethe pela ótica, que não só resultou em um livro sobre o assunto, 

Doutrina das cores (Farbenlehre), de 1810, como também em cartas que revelam seu 

interesse pelos aparatos técnicos de seu tempo e na sua própria obra literária, permeada por 

fenômenos óticos, como em Os sofrimentos do Jovem Werther (1774), por exemplo, onde há 

cenas, digamos pré-cinematográficas: “Logo que a luz aparece, as figuras brilham na parede 

esbranquiçada; e se o amor só nos mostra sombras que passam longe, ainda estamos felizes, 

quando, como crianças, somos transportados com os esplêndidos fantasmas”469. 

 O segundo argumento de Schöne se baseia na hipótese de que algumas cenas trazem 

referências explícitas a determinados fenômenos óticos que poderiam vir a orientar a sua 

montagem, como no momento em que entra em cena uma aparição fantasmagórica de uma 

carruagem puxada por quatro animais alados – “Wie von magischer laterne”470, no verso 

5.518 –; ou em uma passagem da Klassiche Walpurgisnacht, em que Fausto e Mefistófeles 

são envolvidos por uma série de imagens fantasmagóricas, como revela, entre outros, o verso 

                                                           
468 GOETHE, Johann Wolfgang von. Faust. Text und Kommentare. Frankfurt-am-Main: Suhrkamp Verlag, 1994. 
469 “As soon as the lamp appears, the figures shine on the whitened wall; and if love only shows us shadows 

which pass away, yet, still we are happy, when, like children, we are transported with the splendid phantons”. 

GOETHE, J.W. The sorrows of Werther. Oxford and New York: Woodstock Books, 1991. p.63. 
470 “Como em mágica lanterna”. GOETHE, J.W. von. Fausto: uma tragédia. Segunda Parte. [tradução: Jenny 

Klabin Segall]. São Paulo: Ed. 34, 2004. p.137. 
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7.046 (“Ganz abscheuliche Gespenster”471); ou ainda na aparição de um “denso vapor” 

(“dunstiger Nebel”472), no verso 6.440.  

 Em sua adaptação cinematográfica do texto de Goethe, realizada em 1926, F.W. 

Murnau buscou não só uma encenação da tragédia que se abate sobre Fausto, mas uma forma 

de tradução das ambiências que envolvem o modo como esta tragédia irrompe sobre o 

personagem. A solução de Goethe para tornar a aparição do Erdgeist algo efetivamente 

assustador comparece em diversas cenas do filme de Murnau, como o fotograma abaixo 

revela: 

 

 
 

Figura 32: Fotograma do filme Fausto (1926), de F.W. Murnau473. 

 

 Ainda que este fotograma não se refira exatamente à aparição do Erdgeist, a 

composição do plano apresenta uma concepção semelhante ao desenho de Goethe e, por 

extensão, à gravura de Rembrandt. Murnau funde duas imagens, a de Fausto, correndo em 

primeiro plano com uma paisagem ao fundo e, no caso da segunda imagem, um rosto em 

                                                           
471 “Vejo horríferos fantasmas”. GOETHE, J.W. von. Fausto: uma tragédia. Segunda Parte. [tradução: Jenny 

Klabin Segall]. São Paulo: Ed. 34, 2004. p. 355. 
472 “denso vapor”. Ibid., p.255. 
473 Fonte: http://www.dvdtalk.com/reviews/36423/murnau/. Acesso em: 10 de fev. 2015. 

http://www.dvdtalk.com/reviews/36423/murnau/
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close up filmado separadamente mas que, uma vez em fusão com a primeira imagem, é 

percebido em sua desproporcionalidade em relação ao próprio espaço em que se insere. A 

técnica empregada, aqui, evoca aquelas utilizadas por Georges Méliès para provocar o 

espanto dos espectadores, no início do século XX, como Éric Rohmer observa: 

 

Aucune loi naturelle ne contrôle le surgissement à l’intérieur de l’espace 

filmique d’une forme, d’un objet, d’un être nouveau. Les aparitions, fruit d’un 

trucage que fut le premier de l’histoire de cinema, sont ici a la loi 

commune474.  

 

O “denso vapor” (“dunstiger Nebel”475), imaginado por Goethe também comparece 

em diversas momentos no filme de Murnau, como na cena do “Prólogo no céu” (Prolog im 

Himmel), cujas imagens da página seguinte reproduzem, em sua etapa de preparação e a partir 

de um fotograma que revela o seu resultado plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
474 “Nenhuma lei natural controla o surgimento, no interior do espaço fílmico, de uma forma, de um objeto, de 

um novo ser. As aparições, fruto de uma trucagem que foi a primeira da história do cinema, são aqui a lei 

comum”. ROHMER, Éric. L’organisation de l’espace dans Le Faust de Murnau. Paris: Cahiers du Cinema, 

2000. p.78. 
475 GOETHE, J.W. von. Fausto: uma tragédia. Segunda Parte. [tradução: Jenny Klabin Segall]. São Paulo: Ed. 

34, 2004.  p.255. 
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Figuras 33 e 34: Preparação do cenário e fotograma do Fausto de F.W. Murnau, de 1926476. 

 

Murnau realiza, então, de certa forma, parte do projeto de Goethe no que diz respeito à 

construção das ambiências. O filme foi fotografado por Carl Mayer, personagem fundamental 

do expressionismo alemão, que buscou levar ao cinema uma atmosfera própria ao teatro 

intimista alemão – Kammerspiel –; obtida através do modo como a luz e as sombras caíam 

sobre o cenário, os atores e os objetos de modo a sugerir ambiências, dotá-los de força 

                                                           
476 Fonte: http://theredlist.com/wiki-2-20-777-780-view-1920-1930-profile-1926-bfaust-b.html. Acesso em: 20 

jan. 2015. 

http://theredlist.com/wiki-2-20-777-780-view-1920-1930-profile-1926-bfaust-b.html
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expressiva. Neste intuito, os roteiros vinham com indicações muito precisas que visavam a 

sugerir que tipo de atmosfera deveria predominar em um determinado cenário; como no de A 

noite de São Silvestre (Sylvester, 1923), em que é possível encontrar expressões como 

“fumaça espessa”, “luz vacilante”, “Cabaré. Eflúvios densos. Fumaça. Luz baça”477. Para 

Lotte Eisner, esses efeitos plásticos são os principais responsáveis pela modulação dos afetos 

do espectador, uma vez que “a Stimmung flutua em torno tanto dos objetos quanto das 

personagens: é uma consonância metafísica, uma harmonia mística e singular em meio ao 

caos das coisas, uma espécie de nostalgia dolorosa [...]”478. É importante, ainda, acrescentar 

que o desejo de criação de determinadas conformações atmosféricas em uma imagem já fazia 

parte de uma tradição da cultura visual alemã chamada Stimmungsbild. Como nos lembra 

Susan Buck-Morss, a Stimmungsbild era “uma ‘pintura da atmosfera ambiental’, um gênero 

que estava em voga na época e visava a retratar um ‘clima’ ou uma atmosfera, mais que um 

sujeito”479.  

Aleksandr Sokurov, como vimos na seção anterior, se utilizou de recursos distintos, 

como a manipulação da luz e da cor e o emprego das lentes anamórficas, para manter essa 

tradição de mise-en-scène – que remonta às encenações da versão de Marlowe – em que 

Fausto é um espetáculo que suscita claustrofobia, alucinação e atordoamento. Evidentemente, 

não se trata da configuração de uma mesma experiência de confrontação com mito de Fausto; 

de um afeto na ordem da claustrofobia, da alucinação e do atordoamento que nos convocaria a 

reagir da mesma forma diante das diferentes mídias que reproduzem essa história. Como 

Hernán Ulm nos lembra: “Não há sentido, senão aquele que nasce das matérias”; e se o 

sentido nasce da matéria, então as materialidades definem o próprio sentido. Nesse sentido, a 

                                                           
477 EISNER, Lotte. A tela demoníaca: as influências de Max Reinhardt e do expressionismo. São Paulo: Paz e 

Terra, 2002. p.135. 
478 Ibid., p.135. 
479 BUCK-MORSS, Susan. “Estética e anestética: uma reconsideração de A obra de arte de Walter Benjamin”. 

In_BENJAMIN, Walter [et al.], Benjamin e a obra de arte: técnica, imagem e representação. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 2012. p.174. 
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questão que, sob o ponto de vista estético, se impõe como nossa pergunta final, é: como o 

artista opera, tecnicamente, para construir formas de experiência estética que, ao mesmo 

tempo, mantém um diálogo com a tradição de mise-en-scène de Fausto e se apresentem em 

consonância com a sensibilidade do presente? Parece-nos que, nesse sentido, dois horizontes, 

de alguma forma convergentes, se abrem no intuito de pensar sobre essa questão. 

 Um primeiro horizonte pode ser encontrado nas reflexões de Walter Benjamin sobre 

tradução, que, ao pensar naquilo que seria fundamental, nessa atividade, afirma que: 

 

Como as manifestações da vida estão intimamente ligadas ao ser vivo, sem 

significarem nada para ele, assim a tradução procede do original. Na verdade, 

ela não deriva tanto de sua vida quanto de sua ‘sobrevida’ [Überleben]480.  

 

 Para Benjamin, a tarefa do tradutor consistiria em buscar essa Überleben no “mais 

íntimo relacionamento das línguas entre si”481, que, ao longo de sua argumentação, evidencia-

se como elementos que, no âmbito desta tese, entendemos como componentes próprios à 

materialidade da linguagem, como a sintaxe e o ritmo. A partir de uma analogia com a tese 

benjaminiana, poderíamos propor, então, que a tradição de mise-en-scène de Fausto se fia em 

operações na ordem da materialidade cênica e fílmica que visam a provocar uma sobrevida da 

tonalidade afetiva da obra de Goethe; isto é, uma experiência de Fausto fortemente marcada 

pelo claustrofóbico, pelo alucinante e pelo atordoante. Mas, uma vez que nossa percepção, 

como subsidiária do nosso corpo, apresenta um caráter profundamente histórico, que 

operações técnicas são necessárias tornar a experiência de Fausto inquietante para os nossos 

tempos? Aqui, apresenta-se um segundo horizonte possível: a noção de Nachleben 

(sobrevivência), em Aby Warburg.  

                                                           
480 BENJAMIN, Walter. “A tarefa do tradutor”. In_Escritos sobre mito e linguagem. [tradução: Susana Kampff 

Lages e Ernani Chaves]. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2011. p.102. 
481 Ibid., p.106. 

 



221 
 

 O historiador da arte concebeu esse conceito como um modo de pensar sobre a 

permanência de determinadas soluções figurativas em culturas distintas, tanto na perspectiva 

do que poderíamos caracterizar como uma tradição; no caso, a retomada dos mitos pagãos 

dentro da cultura da renascença italiana, quanto a recorrência de determinadas figurações em 

culturas que não se tocaram em nenhum momento da história, como por exemplo, a 

apresentação de serpentes envolvendo o corpo de seres humanos existir tanto no conjunto 

escultório de Laocoonte e seus filhos, realizada por três escultores da ilha de Rodes: 

Agesandro, Atenodoro e Polidoro, em torno do ano 40 a.C., quanto prática dos índios do 

Novo México, que as dispunham sobre o corpo em seus rituais. Georges Didi-Huberman lê 

este devir das formas como um fenômeno em que 

 

Toda a sua força consiste em produzir essa sobrevivência como empatia, essa 

Nachleben como Einfühlung: é então que o ‘rumor das eras’, que nos é tão 

longínquo e ultrapassado, surge dentro de nós como uma nova sensação 

corporal e psíquica, tão próxima quanto presente482. 

 

Esse modelo fantasmal da história proposto por Warburg, conjugado com a noção de 

tradução, em Benjamin, cria uma armadura conceitual que nos permite pensar que, na tradição 

de mise-en-scène de Fausto, há uma espécie de sobrevida – ou de sobrevivência – que parece 

se constituir enquanto um modo de inscrição de forças sobre a materialidade dos meios; que 

os torcem para conferir à matéria uma potência de expressão de uma experiência inquietante. 

Neste sentido, Fausto sobrevive não exatamente a partir de uma sintaxe, ou um ritmo, ou uma 

solução figurativa, mas através daquilo que poderíamos chamar de soluções perceptivas, isto 

é, a busca, em diferentes materialidades e em diferentes momentos na história do corpo, de 

tecnologias óticas e acústicas voltadas à tradução dessas ambiências, da produção de 

                                                           
482 DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.  
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experiências sensíveis que mantenham uma determinada configuração afetiva com o 

espectador; dessas forças que sobrevivem na forma de projeção de rostos em dimensões 

gigantescas, na construção de uma cortina de fumaça, no uso das spot lights, no emprego da 

anamorfose, na luz atmosférica de Rembrandt, no uso da lanterna mágica; enfim, em todos 

aqueles momentos em que, buscando, de alguma forma, uma irremediável sensibilização do 

outro , o homem, de forma consciente e deliberada, buscou compactuar com a técnica. 
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5. O REENCANTAMENTO DO MUNDO PELA TÉCNICA 

 

É bem conhecida a passagem de A odisséia, de Homero, em que Ulisses se amarra ao 

mastro do navio para impedir a si próprio de se lançar ao mar, enfeitiçado pelo traiçoeiro 

canto das sereias. Adorno e Horkheimer483 pensaram-na como uma espécie de alegoria do 

Iluminismo que, como o canto das sereias, nos tornaria escravos de uma racionalidade técnica 

e instrumental; já na perspectiva de Maurice Blanchot484, este episódio nos permitiria refletir 

sobre o processo de transformação da narrativa em romance; Franz Kafka485, por sua vez, 

introduz um componente insólito à sua revisitação desta passagem: as sereias simplesmente 

emudecem quando vêem Ulisses.  

Voltemos ao referido episódio mais uma vez. Depois de aportar na ilha de Eéia, de 

prestar honras fúnebres a Elpenor e de participar de um farto banquete, já no fim da tarde, 

Ulisses recebe a visita de Circe, deusa ligada à feitiçaria, que lhe previne acerca do perigo por 

vir: a natureza do canto das Sereias, cuja “harmonia/ Atormenta e fascina os que as 

escutam”486. No dia seguinte, o herói toma as precauções que lhe foram recomendadas, 

tapando os ouvidos dos marinheiros e pedindo a eles que atassem-lhe os pés e as mãos. Como 

previsto por Circe, enfeitiçado pelo canto das Sereias, Ulisses ordena a sua soltura – 

“Encantado, acenei que me soltassem”487 –, desejo que não lhe é satisfeito, uma vez que os 

marinheiros já estavam apalavrados sobre o que o seu cumprimento acarretaria. Desse modo, 

                                                           
483 ADORNO, Theodor W. HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 

1985. 
484 BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
485 KAFKA, Franz. Gesammelte Werke. Köln: Anaconda Verlag GmbH, 2012. 
486 HOMERO, A odisséia. [tradução: Manuel Odorico Mendes]. São Paulo: Martim Claret, 2002. p. 226. 
487 Ibid., p. 230. 
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como observa Blanchot, o herói pode “gozar do espetáculo das Sereias sem correr risco e sem 

aceitar as consequências”488.  

A condição de “encantado” vivida por Ulisses nos permite refletir sobre a própria 

natureza deste fenômeno. Em primeiro lugar, o encantamento parece consistir em uma ação 

ocasionada por outrem que envolve o uso de modos não convencionais (magia, feitiçaria) de 

apropriação, manipulação e modificação da própria realidade, da ordem natural do mundo; em 

segundo, o encantamento provoca uma alteração dos modos de percepção da realidade, 

ocasionando uma espécie de torpor mental e de arrebatamento dos sentidos – acepção que o 

liga ao seu sentido etimológico489. Desse modo, nosso retorno a este episódio para pensá-lo 

não mais como alegoria, mas estritamente sob o ponto de vista da experiência sensorial de 

Ulisses, nos abre a perspectiva para refletirmos sobre a relação entre ambiência, técnica e 

encantamento. 

Neste capítulo, vamos testar uma tese em caráter experimental e heurística – isto é: 

uma experiência de pensamento não precedida pelo axioma de seu resultado – se as 

ambiências, como mostramos, consistem na construção técnica de um espaço-tempo à 

percepção, e se a dimensão material desta mesma técnica participa do processo de construção 

de sentidos, seria possível afirmar que o que se chama, comumente, de atmosfera, clima e 

ambiência consistiria em uma forma de designar um tipo de experiência sensível resultante do 

modo como os artistas operam a técnica em direção a um encantamento do leitor, ouvinte ou 

espectador? Se sim, quais são as especificidades desse modo de experiência em termos 

qualitativos e quantitativos? E, sobretudo, se os artistas torcem a técnica de modo a inscrever 

forças que rompem com a nossa percepção cotidiana, poderíamos pensar a construção de 

ambiências, na modernidade, como um modo de reencantamento do mundo pela técnica? 

                                                           
488 BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p.5. 
489 “ETIM lat. Incanto, as, āvi, ātum, āre ‘cantar em, cantar contra, fazer encantamentos, fascinar, enfeitiçar”. 

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2001. p.1132. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C4%80
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C4%80
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C4%80
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5.1 O desencantamento do mundo  

 

Ao longo do século XIX, a introdução de novas técnicas de iluminação pública e 

privada ocasionou uma mudança significativa não só nas condições de bem-estar material, 

como também no domínio da cultura. De acordo com o filósofo alemão Ernst Bloch, as 

formas precárias de iluminação existentes até então deixavam rastros de escuridão e 

penumbra que alimentavam o imaginário supersticioso existente, tendo em vista que as 

pessoas, de um modo geral, se sentiam incrivelmente habitadas por espectros, “Jeden dritte 

Bauer hatte seinen Kobold im Haus, in Allen Winkeln fürchtete man die andere Welt”490. Em 

contrapartida, ressalta Bloch, “Die Glühbirne im schattenarm gewordenen Zimmer hat die 

Anfechtungen des Nachtgrauens weit gründlicher geheilt […] den sie hat das Grauen aus den 

Schlupfwinkeln der äußeren Dunkelheit selbst vertrieben”491.  

A contraposição proposta por Bloch entre os mundos pré e pós-modernização das 

técnicas de iluminação coloca em evidência o papel das tecnologias na expulsão de uma 

determinada forma de pensamento supersticioso e das práticas decorrentes de tal concepção. 

Ao ser afastado das trevas que lhe impunham o isolamento e o silêncio, o homem passaria, 

portanto, a ser exposto a uma experiência perceptiva de natureza distinta que iria varrer os 

seus medos mais primitivos492. 

Esse processo de afastamento do homem das práticas mágico-sacramentais e do 

pensamento supersticioso operado por uma transformação epistemológica centrada no 

                                                           
490 “Um a cada três habitantes da zona rural tinha o seu gnomo em casa; em cada canto se temia o outro mundo”. 

BLOCH, Ernst. “Technik und Geistererscheinungen”. In: Literarische Aufsätze. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 

1984. p.358. 
491 “a pequena lâmpada incandescente no quarto o tornou menos rico em sombras, afastou [...] os assaltos do 

horror noturno, porque mandou embora o terror escondido nos cantos”. Ibid. p.360. 
492 De acordo com Jean Delumeau, o medo que se sentia na escuridão “é aquele que experimentavam os 

primeiros homens quando à noite se encontravam expostos aos ataques dos animais ferozes sem poder adivinhar 

sua aproximação nas trevas”, assim como corresponderia a “aquele sentido de repente por uma criança que 

adormeceu sem dificuldade, mas depois desperta uma ou várias vezes tomada de terrores noturnos. De olhos 

abertos, parece ainda olhar as imagens assustadoras de seu sonho”. DELUMEAU, Jean. História do medo no 

ocidente 1300-1800: uma cidade sitiada. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p.141. 
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primado da razão instrumental passou a ser um dos aspectos centrais daquilo que Max Weber 

denominou como Entzauberung der Welt (Desencantamento do mundo). Este conceito 

aparece disperso por toda a obra do sociólogo alemão, que tenta, desse modo, compreender as 

consequências dos processos de secularização em curso nas idades moderna e contemporânea. 

Por um lado, o termo Entzauberung der Welt comparece como modo de se entender como a 

ascensão da ética protestante intensificou um tipo de prática religiosa que já se insinuava no 

judaísmo antigo e no pensamento helênico: a “rejeição da magia sacramental como via de 

salvação”493. Por outro, esse mesmo conceito abarca também, na obra de Weber, a noção de 

que o desenvolvimento de uma epistemologia fortemente marcada pela razão instrumental, 

pelo culto ao intelecto, desde o século XVIII, teria provocado um processo gradativo de 

desencantamento do mundo494.  

A segunda noção de Entzauberung der Welt é um convite para pensarmos a relação 

entre o homem e a natureza de forma dicotômica; isto é, dividida entre um passado fortemente 

orientado pela crença na magia e na superstição como forma de domínio do mundo natural, e 

um presente, em ascensão desde o Iluminismo, a partir do qual a coerência sistemática e a 

consistência naturalística se tornam os instrumentos que permitem ao homem intervir nesse 

mundo natural. Esse modo de conceber a relação mythos/logos à luz das transformações 

impostas pela modernidade, ainda que encontre no conceito weberiano uma síntese eficaz, 

consistia em um problema já presente na filosofia e na história da cultura495. 

                                                           
493 WEBER, Max. A ética protestante e o “espírito do capitalismo”. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. p. 

206.  
494 No ensaio “Science as a vocation”, Weber assevera que “The fate of our times is characterized by 

rationalization and intellectualization and, above all, by the 'disenchantment of the world”. “O destino dos nossos 

tempos é caracterizado pela racionalização e intelectualização, e, acima de tudo, pelo ‘desencantamento do 

mundo’”. WEBER, Max. “Science as a vocation”. In: From Max Weber: essays in sociology. Oxford: Oxford 

University Press, 1946. p. 155. 
495 Dentre as obras que já discutiam, direta ou indiretamente, este problema, podemos citar: NIETZSCHE, 

Friedrich. A gaia ciência. São Paulo: Companhia das Letras, 2012; WARBURG, Aby. A renovação da 

Antiguidade Pagã. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013; e, de certa forma, o poema “Os deuses da Grécia”, de 

F.W.J. Shelling, motivador do conceito weberiano. SCHELLING, Friedrich von. The ages of the world. New 

York: Columbia University Press, 1942. 
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Contudo, ainda que a existência de um processo de desencantamento, sob o ponto de 

vista epistemológico, seja um fato inequívoco no mundo atual, nos parece relevante nos 

questionarmos até que ponto ele representa, de fato, um afastamento total do homem das 

formas de pensamento mágico e supersticioso. Um pequeno exame de certos fenômenos 

culturais do século XIX parece revelar que a mesma tecnologia que desencadeou uma 

mudança nas condições de iluminação pública e privada, afastando duendes e bruxas da vida 

cotidiana, como assinalou Bloch, foi também empregada na criação de espetáculos como a 

Fantasmagoria, que exploravam, justamente, aquele imaginário que se supunha ter sido 

banido do mundo. Em seus relatos acerca dos espetáculos de ótica e acústica apresentados em 

1784, sintomaticamente intitulados como La magie blanche dévoilée (A magia branca 

desvendada), o mágico e professor de física Henri Descremps afirma que  

 

Em meio a trovões e relâmpagos, viu surgir três esqueletos, que, rangendo os 

dentes, chocalharam os ossos e estalaram os braços, agitando tochas 

iluminadas, cujo pálido fulgor aumentava ainda mais o horror desse lugar. O 

senhor Hill, já prestes a sentir-se mal, ouviu uma outra voz que lhe disse: 

Tranquiliza-te, terminou o encanto. Naquele momento, as tochas extinguiram-

se, os esqueletos desapareceram e as janelas abriram-se496. 

 

 O título do espetáculo – La magie blanche dévoilée – e os efeitos que provocava – “o 

encanto” – evidenciam que, sob o ponto de vista da dimensão perceptiva, mythos e o logos 

são espaços de pensamento cujas delimitações não são tão evidentes, como se julga 

cotidianamente. Estes espetáculos de Fantasmagoria, por exemplo, foram idealizados no 

intuito de servirem como uma espécie de instância de demonstração de experiências óticas e, 

por conseguinte, de divulgação de conhecimento científico. O professor de física e química 

Étienne-Gaspard Robert, por exemplo, se propunha a “ministrar um curso de Phantasmagoria, 

ciência que lida com todos os métodos físicos que foram objeto de abuso ao longo dos 

                                                           
496 MANNONI, Laurent. A grande arte da luz e da sombra: arqueologia do cinema. São Paulo: Editora SENAC 

São Paulo: UNESP, 2003. p.152.  
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tempos”497 e, desse modo, seu trabalho viria a “destruir o mundo encantado que deve sua 

existência apenas ao fanatismo”498. Contudo, a realização de tais espetáculos provocou sua 

exclusão dos círculos de cientistas parisienses que até então frequentara, na medida em que, 

em vez de uma soar como uma aula de física experimental, a Fantasmagoria provocava 

calafrios nos espectadores por conta dos “efeitos teatrais espetaculares”499 que passa a adotar. 

Nesse sentido, o depoimento de François Martin Poultier-Delmonte, que descreveu sua 

experiência em um desses espetáculos, é fundamental para compreendermos de que modo 

Robert se aproveita da imaginação supersticiosa dos espectadores:  

 

[...] em 4 de germinal, ano VI, Robertson prometera invocar espectros, 

fantasmas, espíritos e a Freira Ensanguentada, que faria ressuscitar os mortos e 

ressuscitarei. Os que desejem a aparição de pessoas queridas, cuja vida tenha 

terminado em doença ou de outra forma, terão apenas que falar; eu obedecerei 

às suas ordens500. 

 

 O que temos aqui é um processo de imersão do espectador em uma realidade ótica e 

acústica inquietante através do emprego de dispositivos técnicos. É dentro dessa perspectiva 

que, se por um lado, a técnica parece ter, em certa medida, banido o mundo mágico e 

supersticioso; por outro, forneceu instrumentos para mantê-lo de um modo ainda mais 

contundente: como evidência ótica e acústica. O espectador da Fantasmagoria ouvia o som da 

Glass Harmonica, que, ainda que fosse possibilitado pelo desenvolvimento científico, possuía 

um timbre que era desagradável ao ouvinte; e via imagens nas quais não só o que era 

representado – três esqueletos, por exemplo –, mas o modo como o era, em grande dimensão e 

se movimentando livremente pela tela, parecia desafiar todo o seu repertório perceptivo 

cotidiano. É nesse sentido, que nos cabe questionar: será que em vez de ter destruído as 

                                                           
497 DELRÉE, Pierre. Robertson, physicien et aéronaute liégois. Apud MANONI, Laurent. A grande arte da luz e 

da sombra: arqueologia do cinema. São Paulo: Editora SENAC São Paulo: UNESP, 2003. p. 162. 
498 Ibid., p. 162. 
499 Ibid., p. 165. 
500 L’Ami des Lois, n. 955, 28 de março de 1798, p. 1. Apud MANONI, Laurent. A grande arte da luz e da 

sombra: arqueologia do cinema. Ibid., pp. 165-166. 
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formas tradicionais de encantamento, a técnica não teria, na verdade, operado um modo de 

permanência desse pensamento mágico primitivo sob novas configurações perceptivas? Se 

sim, poderíamos pensar em um processo de reencantamento do mundo operado pela técnica. 

Mas quais seriam as especificidades, a singularidade do modo de encantamento operado pelo 

mundo da técnica? 

 

5.2 O mundo da técnica: encantamento como inscrição de forças 

 

 O mundo cristão soube, como poucos, aproveitar o que a técnica tinha a oferecer à 

magia – e vice-versa. Em estudos realizados com o objetivo de compreender como se davam 

os fenômenos acústicos próprios às celebrações litúrgicas do templo de Hagia Sofia, ainda na 

antiga Constantinopla, século V d.C., a pesquisadora Bissera Pendtcheva mostra que, ao 

entoar os cânticos religiosos, o fiel vivia uma experiência em que não só ouvia sua voz 

reverberando em sua caixa craniana, mas também os diversos outros timbres que compunham  

as outras centenas de vozes ali presentes. A arquitetura e os revestimentos das paredes do 

templo funcionavam como um “giant megaphone”501 que criava uma reverberação de onze 

segundos, quando o templo estava cheio, produzindo harmônicos inusitados que impunham, 

aos sentidos do fiel, a percepção física de uma experiência transcendente, como ratifica a 

pesquisadora: “The immaterial divine presence comes to be mapped in mortal bodies, 

movement, and voices. In a similar way, the Christian liturgy gave visibility and tangibility to 

divine presence”502. A técnica do tratamento acústico-arquitetônico poderia ser pensada, 

portanto, em uma perspectiva antropológica, como um elemento catalizador de um ato mágico 

                                                           
501 “Megafone gigante”. PENTCHEVA, Bissera. The sensual icon: space, ritual and senses in Byzantium. 

Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2010. p.53. 
502 “A presença divina imaterial vem a ser mapeada em corpos mortais, movimento e vozes. De forma 

semelhante, a liturgia cristã deu visibilidade e tangibilidade à presença divina”. Ibid., p.51. 
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através do qual o que está distante – no caso, o divino – se torna próximo; passa a ser tangível 

aos sentidos. 

 O processo de desencantamento do mundo, não por acaso, segundo Weber, começa 

justamente com o repúdio dessa dimensão estética das cerimônias litúrgicas. O puritanismo 

genuíno, como afirma o sociólogo alemão, buscava a recusa a “todos os elementos de ordem 

sensorial e sentimental na cultura e na religiosidade subjetiva”503. Neste sentido, o 

puritanismo 

 

ia ao ponto de condenar até mesmo todo vestígio de cerimônias religiosas 

fúnebres e enterrava os seus sem canto nem música, só para não dar trela ao 

aparecimento da superstition, isto é, da confiança nos efeitos salvísticos à 

maneira mágico-sacramental504.  

 

 Aqui encontramos um ponto importante para o nosso argumento final. Se o processo 

de desencantamento do mundo está estritamente relacionado, na concepção de Weber, ao 

afastamento do homem da dimensão estética das práticas mágico-sacramentais, como o canto 

ou a música, a recíproca também tem que ser considerada verdadeira; isto é, o processo de 

encantamento se dá, sobretudo, na experiência sensível deflagrada no contato do corpo do fiel 

com a dimensão material dos meios. 

 Ao pensar a relação entre técnica e religião, Gilbert Simondon percebeu algo que nos 

parece absolutamente fundamental para se compreender a importância que temos atribuído a 

essa natureza material do processo de encantamento. O filósofo francês afirma que “En el 

punto neutro entre técnica y religión aparece en el momento del desdoblamiento de la unidad 

mágica primitiva el pensamiento estético”505. Ora, uma vez que temos sustentado, ao longo 

desta tese, que entendemos por estético aquilo que é percebido pela sensação, considerá-lo 

                                                           
503 WEBER, Max. A ética protestante e o “espírito do capitalismo”. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. p. 

96. 
504 Ibid., p. 96.  
505 “No ponto neutro entre técnica e religião aparece no momento do desdobramento da unidade mágica 

primitiva, o pensamento estético”. SIMONDON, Gilbert. El modo de existência de los objetos técnicos. Buenos 

Aires: Prometeo Libros, 2007. p.178.  
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como um ponto de confluência entre técnica e religião ratifica nossa suspeita de que é no 

âmbito da sensação, do contato substancial do sujeito com as materialidades dos meios, que se 

dá um dos territórios em que magia e técnica podem ser aproximadas. Assim como o canto 

das Sereias ou as celebrações na Hagia Sofia, a natureza material – estética – do encanto, 

enquanto um modo de inscrição de forças sobre a percepção habitual, também permaneceu 

sob o influxo do mundo da técnica, plasmando, é claro, novas conformações quantitativas e 

qualitativas. 

 As primeiras experiências da sociedade inglesa com a difusão da observação mediada 

pelos microscópios também se oferecem como um bom exemplo para pensarmos sobre essa 

questão. Ocorridas desde o início do século XIX, essas observações foram marcadas por 

relatos que parecem se situar na tênue linha que, supostamente, separaria dois espaços de 

pensamento: o mythos e o logos. Segundo Isobel Armstrong, ver através do microscópio era 

uma experiência análoga a uma “hallucinatory, dream-like visuality to coesist with precision... 

[combining] enchantment and the empirical”506. Martin Willis, em seus estudos sobre as 

relações entre visão, ciência e literatura, no mesmo período, assevera que  

 

These complex combinations of the rational and imaginative in the 

microscopic study of infectious disease became one of the key elements of 

fictional examinations of the role of infection in society”507.  

 

Esses depoimentos nos estimulam à reflexão sobre o modo como as formas de 

mediação que os objetos técnicos desenvolvem entre os nossos sentidos e o mundo, os tipos 

de experiências que eles nos dão, não resultam somente em um pensamento analítico, que 

decompõe a realidade através de um discurso científico que a descreve e explica, mas envolve 

                                                           
506 “alucinante, uma visualidade onírica que coexiste com a precisão... [combinando] o encantamento e o 

empírico”. ARMSTRONG, Isobel. Victorian glassworlds: glass culture and the imagination, 1830-1880. 

Oxford: Oxford University Press, 2008. p.319. 
507 “Essa complexa combinação do racional e imaginative no estudo das doenças infecciosas através dos 

microscópios se tornou um dos elementos-chave das incursões ficcionais sobre papel das infecções na 

sociedade”. WILLIS, Martin. Vision, science and literature, 1870 – 1920: ocular horizons. London: Pickering 

and Chatto, 2011. p.34. 
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também uma nova experiência de visualidade que desestrutura a nossa percepção habitual e 

influi sobre a nossa concepção imaginária do real. Observar os componentes presentes em um 

tecido celular não significava somente o acesso a uma imagem que tinha valor de 

comprovação empírica de um determinado fenômeno não acessível a olho nu, mas implica 

também a constituição de um novo regime plástico, através do qual vemos uma imagem opaca 

que, ainda que represente algo, nos parece mais uma pintura abstracionista, pela livre 

disposição das formas e das cores no espaço. Desse modo, estamos diante de uma nova 

experiência em termos de visualidade, que rompe, em termos sensoriais, com o modo como 

ocorrem nossas experiências cotidianas. Ao subverter nossa percepção habitual, polarizando-a 

entre o empírico e o alucinante, a natureza material da técnica exerce forças que nos 

conduzem em direção ao encantamento. 

 Uma vez que estamos pensando o encantamento na perspectiva de seus efeitos 

sensíveis, nos cabe questionar como é que a técnica inscreve forças sobre nossa percepção e 

de que natureza são essas forças. Toda história de nossa relação com a técnica envolve, se 

pensarmos a partir de Foucault, processos de violência contra a nossa percepção habitual, de 

condicionamento e imposição de formas disciplinares ao nosso corpo em consonância com as 

novas demandas econômicas da sociedade. Jonathan Crary afirma, nesse sentido, que, a partir 

do século XIX, “a visão está imersa em um padrão de adaptabilidade a novas relações 

tecnológicas, configurações sociais e imperativos econômicos”508. Adaptabilidade significa 

ser forçado a; o que já nos permite pensar em inscrição de forças.  

 Desde o início do século XX, a noção de que as novas tecnologias operavam um novo 

tipo de experiência perceptiva, cognitiva e afetiva, a partir da qual éramos chamamos a 

processar grande quantidade de estímulos, provocou a aparição de novas molduras teóricas 

através das quais pudessem ser pensadas. George Simmel falava, ainda em 1902, de um 

                                                           
508 CRARY, Jonathan. Suspensões da percepção: atenção, espetáculo e cultura moderna. São Paulo: Cosac 

Naify, 2013. p.35. 
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“bombardeio de estímulos”509 e Henry Adans, também no início do século, caracteriza o 

fenômeno com o termo “hiperestímulo”510; para Hugo Münsterberg, nos anos 10, a 

experiência do cinema modificava a estrutura do modo como se dava o fenômeno da 

“atenção”511; problema que se complexifica nas reflexões de Walter Benjamin, já nos anos 30, 

que buscou caracterizar tal fenômeno com o termo “choque”, que, para o filósofo alemão 

estava estritamente relacionado ao fato de que “Mal uma imagem é percebida, já se altera; não 

pode ser fixada”512. Nesse sentido, passamos a viver processos de imersão no mundo da 

técnica; nessas percepções espaço-temporais que nos agarram de modo inexorável – para 

lembrarmos, aqui, do nosso conceito de ambiência. Oriunda do latim, a palavra imersão 

apresenta o sentido de “afundar”, “mergulhar”; logo, o seu uso implica, necessariamente, o 

sentido de se estar completamente envolvido por algo, como, por exemplo, um líquido que 

preenche todos os espaços dos nossos poros. Mas também denota o processo de encobrimento 

de alguma coisa. A superfície do nosso corpo não está mais em contato direto com o mundo, 

mas está envolvida por um líquido; assim como os nossos sentidos se encontram com o 

mundo através da mediação tecnológica. 

Sob uma perspectiva histórica, o hábito de criar espaços com condições favoráveis à 

experiência estética pode ser considerado um fenômeno cultural de longa tradição. O teatro 

grego, como se sabe, apresentava tanto um cuidado com a acústica quanto com as técnicas 

empregadas nas encenações, como o Deus ex-machina; os índios tupis realizavam os seus 

rituais à noite, no centro das tabas, que ficavam todas iluminadas de tochas; em Ouro Preto, 

ainda se mantém, desde o século XVIII, a tradição de construir tapetes de flores durante as 

procissões da Semana Santa. Portanto, o que há de novo não é a preparação de ambientes para 

                                                           
509 SINGER, Ben. “Modernidade, hiperestímulo e o início do sensacionismo popular”. In: CHANEY, Leo; 

SCHWARTZ, Vanessa (Orgs.). O cinema e a invenção da vida moderna. São Paulo: Cosac Naify, 2004. p.96. 
510 Ibid. p.96. 
511 MÜNSTERBERG, Hugo. The photoplay: a psychological study. New York: Routledge, 2002. p.15. 
512 BENJAMIN, Walter. “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”. In: Benjamin e a obra de arte: 

técnica, magia e percepção. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012. p.29. 
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dar a ele condições perceptivas mais apropriadas à experiência estética, mas o advento de 

dispositivos técnicos para fazê-lo. A modernidade, como já destacava Walter Benjamin, está 

intrinsecamente ligada à formação de novos espaços para a percepção, como a fábrica, a sala 

de cinema e a galeria comercial513. Estes ambientes foram responsáveis por profundas 

mudanças na experiência subjetiva, já que ofereciam novas formas de tecnologia, 

representação, espetáculo, distração, consumismo, efemeridade, mobilidade e entretenimento.  

Imaginemos, por exemplo, a experiência de voar de avião, conforme Kittler a concebe. 

Segundo o teórico alemão, durante o vôo, há um conjunto de dispositivos técnicos, como os 

fones de ouvido, os monitores de televisão e a comida aquecida pelos aparelhos de 

microondas que tornam nossa experiência dentro dos aviões “more densely connected”514 com 

o mundo da técnica,  

 

A multi-media embryonic sack supplied through channels or navels that all  

serve the purpose of screening out the real background: noise, night, and the 

cold of an unlivable outside. Against that there is muzak, movies, and 

microwave cuisine515. 

 

Esses processos de imersão no mundo da técnica se acentuaram, desde o século XIX, 

devido às crescentes demandas das indústrias bélica, policial, de informação e médico-

cirúrgicas, que fomentaram um salto tecnológico que implicou, como desdobramento, 

mudanças profundas nas experiências subjetivas da visão e da audição. Podemos imaginar, 

por exemplo, como o ato prosaico de caminharmos pela calçada de uma cidade nos expõe a 

um bombardeio de estímulos visuais e sonoros resultantes da onipresença de variados 

dispositivos técnicos, como acentua o crítico e maestro Alex Ross: 

 

                                                           
513 BENJAMIN, Walter. The arcades project. Massachusetts: Harvard University Press, 1999. 
514 “mais densamente conectado”. KITTLER, Friedrich. “Gramophone, film, typewriter”. In: Literature, media, 

information systems. Amsterdam: G +B Arts International, 1997. p.32. 
515 “Um saco embrionário multi-mídia fornecida através de canais ou umbigos que todos servem o propósito de 

triagem para fora o fundo real: o ruído, a noite, e o frio de um unlivable fora. Contra isso, há muzak, filmes e 

cozinha à base de microondas”. Ibid., p.32. 
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Quando caminhamos pela cidade num dia comum, nossos ouvidos registram 

música em quase todos os momentos – linhas de baixo explodindo de carros 

que passam, pedaços de hip-hop vazando dos fones de ouvido de adolescentes 

no metrô, o sinal de celular de um advogado tocando a “Ode à alegria”, de 

Beethoven – mas quase nada disso será resultado imediato de um trabalho 

físico de mãos ou vozes humanas516.  

 

 Essa breve passagem pelos modos como o aumento significativo de dispositivos 

técnicos foram pensados – sob o ponto de vista do seu impacto no nível da percepção – 

cumpre ratificar o nosso argumento central: de que as técnicas inscrevem forças sensíveis que 

modulam nossa forma de experiência. Nesse sentido, quais seriam as especificidades, as 

singularidades desse modo de experiência, que estamos propondo pensar como 

encantamento? 

 Walter Benjamin nos conta, em “A pequena história da fotografia”, que os primeiros 

fotógrafos desenvolveram um tipo de fotografia em que, segundo o próprio filósofo, “a 

diferença entre a técnica e a magia é uma variável totalmente histórica”517. Esta frase, que 

parece um dos tantos aforismos que permeiam a obra benjaminiana, é dita em um contexto 

bastante específico que é produtivo investigar. Ao analisar a fotografia produzida no primeiro 

decênio após o desenvolvimento da máquina fotográfica, o filósofo alemão conclui que “a 

técnica mais exata pode dar às suas criações um valor mágico que um quadro nunca mais terá 

para nós”518. Benjamin se mostra fascinado pelo modo como a técnica nos dá um olhar para 

além da nossa capacidade de ver, através do uso de recursos como “câmera lenta, 

ampliação”519. Ainda que se pudesse dirigir o aparato em direção a uma determinada 

realidade a fim de registrá-la, o fato é que o resultado era sempre fomentador de uma 

misteriosa experiência, fruto de uma espécie de dissonância entre o que se vê e o que se 

pensa. Essa mesma ideia de que os dispositivos técnicos permitem a percepção de algo para 

                                                           
516ROSS, Alex. Escuta só: do clássico ao pop. São Paulo: Companhia das Letras, 2011., p.77. 
517 BENJAMIN, Walter. “Pequena história da fotografia”. In_Walter Benjamin: obras escolhidas. São Paulo: 

Brasiliense, 1994. p.94. 
518 Ibid., p.94. 
519 Ibid., p. 94. 
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além da nossa realidade perceptiva aparece em “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 

técnica”. Nele, Benjamin afirma que a reprodução técnica é mais livre que a manual, pois 

“com a ajuda de certos métodos, como lentes de aumento ou a câmara, pode capturar imagens 

que escapam inteiramente à visão natural”520. Uma das teses de Benjamin, nesses dois textos, 

consiste no fato de que os dispositivos técnicos modificaram a nossa percepção sobre a 

realidade e é exatamente nesse sentido que nos parece residir o encanto da mesma; a realidade 

é subvertida pela técnica; isto é, o artista torce a matéria expressiva a fim de nos oferece uma 

experiência sensorialmente distinta da qual estamos habituados. Como sabemos, a ruptura 

dessa tênue linha que separava magia de técnica através da subversão da percepção habitual 

motivou a irrupção de todo um imaginário de que os dispositivos técnicos poderiam se 

constituir como forma de interação entre o material e o espectral521. O que se impõe, aqui, 

portanto, é mais um capítulo de uma questão que ainda reverbera como um problema na seara 

filosófica: o caráter exato da relação entre experiência e percepção. Na perspectiva de 

Jonathan Crary, o século XIX, em termos epistemológicos, representa um período em que “a 

experiência perceptiva perdera as principais garantias que uma vez manteve sua relação 

privilegiada com a criação do conhecimento”522. A hipótese de uma dimensão fisiológica na 

formação da cores, defendida por Goethe; ou a noção kantiana de que a visão não era uma 

forma privilegiada de conhecimento, mas um objeto do conhecimento, são alguns exemplos 

que nos permitem ratificar a tese de Crary.  

 Os novos dispositivos técnicos voltados à manipulação de sons e imagens operam, 

justamente, nessa fronteira entre a percepção e a experiência, justificando o científico através 

do misticismo e o místico através da ciência, como fica evidente no modo como, no romance 

                                                           
520 BENJAMIN, Walter. “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”. In: Benjamin e a obra de arte: 

técnica, magia e percepção. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012. p.12. 
521 Nesse sentido, ver: FELINTO, Erick. A imagem espectral. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2008; SCONCE, 

Jeffrey. Haunted Media. Durham & London: Duke University Press, 2000 e ANDRIOPOULOS, Stefan. 

Possuídos: crimes hipnóticos, ficção corporativa e a invenção do cinema. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014. 
522 CRARY, Jonathan. Técnicas do observador: visão e modernidade no século XIX. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 2012. 
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Drácula (1897), de Bram Stoker o professor Van Helsing busca explicar o fenômeno do 

vampirismo apoiando-se nas teorias do magnetismo e da eletricidade, então em voga: 

 

O próprio lugar onde ele, um Não Morto, tem existido durante todos esses 

séculos está cheio de estranhezas dos mundos geológico e químico. Há 

cavernas e fissuras profundas em que o homem ainda não conseguiu penetrar. 

Existem vulcões onde algumas das crateras ainda emanam águas de 

propriedades estranhas e gases que podem matar ou fazer reviver. Sem dúvida, 

há algo de magnético ou elétrico em algumas dessas combinações de forças 

ocultas que agem sobre o mundo físico de estranhas formas, e nele próprio 

sempre houve, desde o início, enormes qualidades523.  

 

 A relação que Van Heksing estabele entre as “forças ocultas”, as “estranhas formas” e 

os campos “elétrico” e “magnético” ratificam a hipótese de uma dissolução das fronteiras 

entre mythos e logos que, a propósito, ainda que se torne mais evidente com o 

desenvolvimento dos dispositivos de som e imagem, no século XIX, é um problema cujas 

origens se dão mais precisamente dentro do Humanismo italiano. Em seu estudo sobre como a 

antiga profecia pagã era usada através de palavras e imagens que circularam durante o 

Renascimento italiano, Aby Warburg nota como que a astrologia da época, que servia como 

base para a representação celeste, conciliava a abstração matemática, na criação do zodíaco, 

com a vinculação cultural, isto é, a crença no poder exercido pelas divindades da cultura 

politeísta. Segundo o historiador da arte alemão,   

 

A lógica, que cria o espaço de pensamento – entre o ser humano e o objeto por 

meio do vínculo – ideal ou prático – da superstição, são os elementos que, no 

pensamento profético da astrologia, ainda observamos como ferramenta 

homogênea e primitiva com a qual o astrólogo podia medir e praticar magia ao 

mesmo tempo524. 

 

   [...] 

                                                           
523 STOKER, Bram. Drácula. [tradução: Adriana Lisboa]. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012. p. 411. 
524 WARBURG, Aby. “A antiga profecia pagã em palavras e imagens nos tempos de Lutero”. In: A renovação 

da antiguidade pagã: contribuições científico-culturais para a história do renascimento europeu. Rio de 

Janeiro: Contraponto, 2013. p. 517. 
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O reavivamento da Antiguidade demoníaca realiza-se, como vimos, em uma 

função polar da memória pictórica empática. Estamos nos tempos de Fausto, 

nos quais o cientista moderno – entre a prática mágica e a matemática 

cosmológica – tenta conquistar espaço de pensamento reflexivo entre si 

mesmo e seu objeto. Atenas tem que ser reconquistada sempre a partir de 

Alexandria525. 

 

 Warburg nos mostra, desse modo, como que, através da pintura, já é possível perceber 

essa constituição de espaços de pensamento que, em vez de se disporem dicotomicamente, 

como a tradição iluminista postulava, acolhem, em uma espécie de tensão polar526, essas 

diferentes dimensões da relação entre o homem e a realidade.  

 Uma outra contribuição bastante produtiva – e agora visando a pensar, 

especificamente a natureza da técnica – nos é oferecida por francês Gilbert Simondon. Para o 

filósofo francês, a tecnicidade corresponderia a uma fase do modo de existência entre o 

homem e o mundo. Contudo, por fase, não se deve pensar, aqui, em um momento temporal 

que é sucedido por outro, mas na perspectiva da física, que, segundo Simondon, consistiria 

em um fenômeno no qual “en un sistema de fases hay una relación de equilíbrio de tensiones 

recíprocas”527. Neste sentido, a tecnologia poderia ser pensada numa clave não habitual, em 

que ela não corresponderia exatamente a uma fase da história em que o pensamento 

racionalista teria banido a visão mágica de mundo, mas a uma dinâmica que compõe, desde 

tempos remotos, um outro modo de relacionamento do homem com o mundo. Em outras 

palavras, não pensaríamos a tecnologia como uma fase sucessiva à da magia, mas como outra 

polaridade da nossa relação com os artefatos. 

                                                           
525 WARBURG, Aby. “A antiga profecia pagã em palavras e imagens nos tempos de Lutero”. In: A renovação 

da antiguidade pagã: contribuições científico-culturais para a história do renascimento europeu. Rio de 

Janeiro: Contraponto, 2013.  p.567. 
526 Esta noção tem sido desenvolvida nos estudos do filósofo Hernán Ulm. Cf. ULM, Hernán R. A fenda 

incomensurável: Literatura e cinema. Tese de Doutorado. Niterói: Universidade Federal Fluminense. 2014. 
527 SIMONDON, Gilbert. El modo de existência de los objetos técnicos. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2007. 

p. 232. 
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 Essa tessitura conceitual que estamos construindo tem a finalidade de assinala um 

ponto fundamental em nossa argumentação: o de que, ao produzir novos fenômenos acústicos 

e óticos, o desenvolvimento tecnológico do século XIX gerou uma violência contra a nossa 

percepção cotidiana que, por sua vez, nos orientou em direção a uma redefinição da nossa 

concepção imaginária do real. Forças perceptivas se impuseram sobre a nossa cultura auditiva 

e visual; Mythos e logos transpuseram os seus limites articifiais. Nesse sentido, as questões 

que nos restam ainda a serem investigadas são: e o artista? De que modo ele incorporou essa 

problemática à dimensão estética? 

 

5.3 Técnica e estética: do clichê à subversão dos sentidos 

 

 Os modos como a inscrição de forças se dá são determinados pelas escolhas do artista. 

Mas não apenas. O emprego dos termos “nostalgia alegre”, em “Penny Lane”; “estupor”, em 

“São Marcos”; “inquietante”, nas diferentes versões de “A queda da casa de Usher”; e 

“claustrofobia, alucinação e atordoamento”, para o Fausto de Sokurov e toda a tradição de 

mise-en-scène à qual ele se vincula, revela como a construção das ambiências nestas 

diferentes obras nos afeta em modulações distintas. Contudo, como mostramos, ao longo 

deste trabalho, esse processo de afecção possui uma dimensão material, fruto da 

inevitabilidade da presença dos rastros da mídia que realiza o processo de comunicação. Não 

há música sem ondas acústicas; filme sem ondas eletromagnéticas. Nesse sentido, pensar as 

ambiências significa, inevitavelmente, também pensar nas relações entre técnica e estética na 

modernidade528. 

                                                           
528 O conceito de vida moderna e, por extensão, os de modernidade e modernização, é fruto de um relevante 

debate intelectual. Aqui, gostaríamos de pensá-lo na confluência das perspectivas apresentadas por três autores. 

Jonathan Crary: “criação incessante e autoperpetuante de novas necessidades, nova produção e novo consumo” 

(CRARY, Jonathan. “A visão que desprende: Manet e o observador atento no fim do século XIX”. In: 
CHANEY, Leo; SCHWARTZ, Vanessa (Orgs.). O cinema e a invenção da vida moderna. São Paulo: Cosac 

Naify, 2004); Marshall Berman: “Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder e 

alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor [...] é uma unidade paradoxal, uma 
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 Desde que dispositivos tecnológicos modernos passaram a ser empregados na 

produção artística que as consequências do uso destes aparatos no domínio dos regimes 

perceptivos e no próprio estatuto daquilo que chamamos de arte passaram a fazer parte do 

debate estético529. Para além destas questões, nosso interesse, aqui, se dá, efetivamente, em 

compreender a relação entre o discurso do artista em conexão com os próprios meios 

materiais de que ele lança mão para expressá-lo; como que um se insinua sobre o outro e vice-

versa. Gilles Deleuze, em um ensaio sobre a obra do pintor britânico Francis Bacon, chamava 

a atenção para o fato de que, no trabalho de produção estética, há a presença de certos “clichês 

psíquicos assim como clichês físicos, percepções já prontas, lembranças, fantasmas”530. 

Dentro dessa perspectiva, a questão que, particularmente, nos interessa investigar aqui será: as 

ambiências próprias às obras referidas seriam um sintoma de uma padronização inevitável 

quando se lida com a tecnologia, ou, ao contrário, elas evidenciam que é justamente na 

produção de determinados tipos de ambiências que as tecnologias se rebelam contra a sua 

“natureza”, entram em curto-circuito contra os clichês?  

 Os objetos técnicos exibem, já em seus nomes, a função para a qual foram criados: 

máquina de escrever, filmadora, pedal de distorção, projetor, máquina fotográfica, 

sintetizador, mesa de equalização. Portanto, é de se imaginar que o resultado do seu uso 

corresponda a uma finalidade pré-determinada, o que, inequivocamente, diria respeito à 

formação de uma espécie de clichê. Oriunda do francês (cliché), essa palavra designa, a 

propósito, uma técnica; trata-se de uma placa de metal gravada em equipamento fotomecânico 

                                                                                                                                                                                     
unidade de desunidade: ela nos despeja a todos num turbilhão de permanente desintegração e mudança, de luta e 

contradição, de ambigüidade e angústia”. (BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido se desmancha no ar. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2007. p.24.). Hans Ulrich Gumbrecht, sob a perspectiva epistemológica, entende 

que “O deslocamento central rumo à modernidade, por conseguinte, está no fato de o homem ver a si mesmo 

ocupando o papel do sujeito da produção de saber [...] em vez de ser uma parte do mundo, o sujeito moderno vê 

a si mesmo como excêntrico a ele, e, em vez de se definir como uma unidade de espírito e corpo, o sujeito [...] 

pretende ser puramente espiritual e do gênero neutro”. (GUMBRECHT, Hans Ulrich. Modernização dos 

sentidos. São Paulo: Editora 34, 1998. p.12). 
529 Nossa referência aqui é, evidentemente, o célebre ensaio de Walter Benjamin. BENJAMIN, Walter. “A obra 

de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”. In: Benjamin e a obra de arte: técnica, magia e percepção. Rio 

de Janeiro: Contraponto, 2012. 
530 DELEUZE, Gilles. Francis Bacon: Lógica da sensação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007. p.91. 
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que é destinada à impressão tipográfica de textos e fotografias. Por extensão, a palavra 

ganhou acepção metafórica, aludindo tanto a uma construção linguística estereotipada, quanto 

a ideias convertidas em fórmulas estéticas. 

 Pensar no clichê como uma consequência inevitável do emprego do objeto técnico na 

produção estética consiste em um tipo de reflexão que pode encontrar dois encaminhamentos: 

sob um ponto de vista mais evidente, pode-se conjeturar em que medida a função para a qual 

foi criado um determinado equipamento se manifesta como presença física irremediável. As 

lentes anamórficas empregadas em algumas cenas de Fausto, por exemplo, indicam essa 

presença inevitável de um sistema de forças advindo de uma técnica. Em uma segunda 

perspectiva, pode-se aventar em que medida o próprio processo de interação do artista com a 

obra é alterado em função de especificidades relativas aos objetos técnicos, como, por 

exemplo, a necessidade de adaptação de uma performance em função das condições de 

registro oferecidas por uma determinada tecnologia; o que significa considerar aspectos 

relacionados ao modo como um artista se comporta diante da mesma, como ele reage a ela. 

Poderíamos pensar, aqui, considerando o corpus desse trabalho, tanto na distância que 

Vincent Price deveria manter do microfone, da posição do seu corpo e inflexões vocálicas 

diante do aparato, quanto das necessidades técnicas que se impunham aos Beatles no processo 

de gravação de “Penny Lane”. 

 Tentaremos compreender, à priori, de que modo os dispositivos técnicos impõem 

clichês; aqui entendidos tanto como os parâmetros pré-determinados dos dispositivos quanto 

sujeição da performance às condições técnicas,  para, em seguida, colocarmos nosso problema 

central: como a construção de determinados tipos de ambiências poderia significar uma 

subversão desse próprio sistema? 
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5.3.1 Estandardização da técnica: conformação dos sentidos 

 

 Quando “Penny Lane” foi gravada, em dezembro de 1966, George Martin e os Beatles 

tinham a plena consciência de que, na medida em que estavam trabalhando com o sistema 

estéreo, era necessário pensar, meticulosamente, sobre como distribuir os sons das vozes e dos 

instrumentos pelas duas caixas através das quais a canção seria ouvida. Uma preocupação 

similar envolveu toda a tradição de performance radiofônica voltada à dramatização das 

histórias de horror, na qual questões como os efeitos da impostação, equalização e alteração 

técnica da natureza da voz sobre o ouvinte eram fortemente considerados, como na leitura de 

“A queda da casa de Usher”, de Vincent Price. Ainda é possível pensar, dentro dessa mesma 

perspectiva, como a manipulação técnica da imagem e do som, no Fausto de Aleksandr 

Sokurov, é realizada tendo em vista os efeitos inquietantes que se deseja provocar no 

espectador. Ou, ainda, como a escrita de Guimarães Rosa consegue, através de uma ruptura 

com as normatizações sintático-semânticas, evocar, no leitor, uma experiência de estupor. Em 

todos esses casos, pode-se evidenciar que o trabalho de exploração das potencialidades 

oferecidas pelas tecnologias é realizado a partir de uma forte consideração acerca das 

condições técnicas de recepção, fenômeno que propomos pensar a partir da noção de 

observador de segunda ordem, de Niklas Luhmann.  

 Para Luhmann, a observação de segunda ordem consiste em um fenômeno próprio à 

modernidade e teria como fundamento “uma observação que se realiza sobre um 

observador”531; isto é, uma operação através da qual observamos um indivíduo não somente 

como objeto, mas também na sua condição de observador. Um dos exemplos de Luhmann 

para apresentar seu conceito envolve as mudanças ocorridas no âmbito da pedagogia, a partir 

do século XVIII, quando os pedagogos começaram a desenvolver metodologias que levavam 

                                                           
531 LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. p.168. 
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em conta o modo como as crianças observavam o mundo; outro, seria como as ações políticas 

passaram a ser fortemente orientadas pela observação de como a opinião pública, a imprensa, 

particularmente, iria recebê-las. 

 Um pequeno ponto digressivo. A noção de observador de Luhmann não o entende 

como um indivíduo extrínseco ao mundo, transcendental, “um sujeito situado fora do mundo 

dos objetos; ele é, ao contrário, um deles”532, segundo o sociólogo. Outro ponto a ser 

esclarecido é que a ideia de observador não diz respeito, especifica e exclusivamente, a uma 

operação própria do sentido da visão; ver, olhar. Luhmann a entende como “um sistema, e um 

sistema pode ter uma capacidade de localização flexível”533; atitude que, em certa medida, 

pode ser aproximada da noção de observador de Jonathan Crary, que parece querer indicar 

muito mais um sistema de regulação disciplinar, de observância às regras, a qual o indivíduo 

deve se sujeitar, do que o ato de observar um objeto em particular, stricto sensu. Nas palavras 

de Crary,  

 

Em um sentido mais pertinente ao meu estudo, observar significa ‘conformar 

as próprias ações, obedecer a’, como quando se observam regras, códigos, 

regulamentos e práticas. Obviamente, um observador é aquele que vê. Mas o 

mais importante é que aquele que vê em um determinado conjunto de 

possibilidades, estando inscrito em um sistema de convenções e restrições534. 

  

Em suma, para nós, a observação de segunda ordem consistirá em um ato de “estar 

atento a”; seja no domínio da visão, seja no da audição. Dentro dessa perspectiva, a presença 

de um dispositivo técnico no processo de criação estética gera, inevitavelmente, uma 

observação de segunda ordem; que, para nós, pode ser pensada sob duas perspectivas 

complementares: por um lado, o de que, nas palavras de Luhmann, um “artista prepara a obra 

                                                           
532 LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. p.154. 
533 Ibid., 163. 
534 CRARY, Jonathan. Técnicas do observador: visão e modernidade no século XIX. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 2012. p.15. 
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de tal forma que o seu trabalho possa ser observado”535; no caso do qual estamos tratando, o 

artista leva em conta o modo como, tecnicamente, dar-se-ão as conformações perceptivas do 

espectador ou ouvinte e as manipula em função disso; por outro, o de que a própria mediação 

técnica já é configuradora de um segundo modo de observação, uma vez que as formas como 

vemos e ouvimos se dão a partir do agenciamento operado por instrumentos óticos e acústicos 

– que na visão de Luhmann “também produzem a realidade”536. Vemos a projeção de uma 

imagem cuja natureza revela a própria materialidade das objetivas que realizaram uma 

primeira “observação”; ouvimos um som cuja singularidade acústica acusa o processo de 

mediação dos diversos aparelhos utilizados tanto no processo de captação – “observação” – 

do mesmo, quanto nos de produção e pós-produção. 

Nossa apropriação do conceito de observador de segunda ordem de Luhmann para 

pensar a relação entre artista e técnica acaba nos revelando que, nesse ato de se refletir sobre o 

modo como a obra será observada, surgem dois problemas que irão se impor ao processo de 

elaboração da mesma: o primeiro consiste em como lidar com a inevitabilidade dos 

parâmetros expressivos pré-fixados pela tecnologia; o segundo diz respeito a uma necessidade 

de adequação da performance às condições tecnológicas de captação e veiculação da obra. 

Ainda que haja uma série de “clichês psíquicos” que podem estar mais, ou menos, presentes 

no processo de elaboração de uma obra, nossa atenção será voltada, mais especificamente, a 

esses dois fenômenos que podem produzir, em larga escala, influxos de homogeneização no 

nível da própria materialidade da obra. 

Atentemos ao primeiro caso, que diz respeito ao modo como a materialidade dos 

meios pode produzir efeitos de estandardização estética. Há que se começar, aqui, por uma 

afirmação tautológica: os dispositivos técnicos trazem, em si, parâmetros pré-fixados pela 

tecnologia. Uma objetiva anamórfica, por exemplo, provoca, necessariamente, a distorção de 

                                                           
535 LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. p.173. 
536 Ibid. p.175. 
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uma imagem; assim como o sistema estéreo distribui o som, também necessariamente, por 

duas caixas de som; ou, ainda, o fato de as letras, em um texto em prosa, serem dispostas, 

necessariamente, em uma sequência linear da esquerda para a direita. Em todos esses casos, 

estamos no domínio de uma espécie de “inevitabilidade da presença material da técnica”; 

fenômeno que foi muito bem observado por Vilém Flusser, na esfera da fotografia. Para o 

filósofo, “o aparelho funciona em função da intenção do fotógrafo. Mas sua ‘escolha’ é 

limitada por um número de categorias inscritas no aparelho: escolha programada”537.  

 O segundo problema a ser objeto de reflexão, sob o ponto de vista da formação do 

clichê, da estandardização ou homogeneização da obra, diz respeito a uma suposta 

necessidade de adequação da performance às condições tecnológicas de captação e veiculação 

da obra. Nesse sentido, gostaríamos de abordar o problema a partir de um exemplo de como o 

desenvolvimento das tecnologias de gravação provocou uma sensível mudança nos modos 

como as performances dos artistas eram realizadas. A maneira de tocar violino, por exemplo, 

teve que passar por um processo de alteração para que fosse possível registrá-la em um 

fonógrafo, como afirma Alex Ross, a partir do trabalho de Mark Katz538, 

 

Nas décadas de 1920 e 30, muitos violinistas de destaque já haviam adotado o 

vibrato contínuo, que se tornou o estilo aprovado nos conservatórios. Katz 

afirma que a tecnologia provocou essa mudança. Quando se acrescentava uma 

oscilação ao tom do violino, o fonógrafo era capaz de captá-lo com mais 

facilidade; é um som “mais largo” em termos acústicos, uma bolha de várias  

frequências superpostas. Do mesmo modo, o foco confuso do vibrato permitia 

que os intérpretes escondessem as inexatidões da entonação, e desde o início o 

fonógrafo tornou os músicos mais tímidos do que antes em relação à 

modulação. O que funcionava no estúdio se difundiu então para a sala de 

concertos539. 

 

                                                           
537 FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. São Paulo: Annablume, 2011. p.51. 
538 A referência, aqui, é a Mark Katz, que dedica um capítulo de seu livro ao assunto. KATZ, Mark. Capturing 

sound: how technology has changed music. California: University of California Press, 2004.  p.146. 
539 ROSS, Alex. Escuta só: do clássico ao pop. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p.84. 
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 Portanto, é fundamental que tenhamos em mente que o modo como uma obra produz 

sensações é, em larga medida, tributária do modo como um determinado artista, como um 

observador de segunda ordem leva em conta as condições de recepção; o que inevitavelmente 

acaba criando uma padronização do seu modo de atuar. Mas será que este mesmo artista 

poderia tocar de maneira convulsiva, atrapalhando o registro do fonógrafo? E de que modo as 

sensações causadas por esse tipo de performance fora dos clichês operaria no âmbito do 

sentido? 

 

5.3.2 Subversão da técnica: os sentidos inconformados 

 

 O título desta seção pode sugerir um paradoxo. Primeiro, porque afirmamos que as 

atmosferas, os climas e as ambiências são uma condição existencial, o que pressupõe – para 

pensarmos, de novo, com Heidegger – a sua onipresença em todas as instâncias das nossas 

vidas; em segundo, porque também afirmamos que, do ponto de vista da noção de ambiência 

enquanto construção técnica de um espaço à percepção, as condições tecnológicas de exibição 

e audição acabam participando tanto no modo como o artista manipula as potencialidades do 

aparato, quanto na performance que realiza diante do mesmo; o que explicaria, em parte, a 

formação de certos clichês, uma estandardização dos procedimentos estéticos. Desse modo, 

essa segunda noção de ambiência colocar-se-ia em consonância tanto com o pensamento de 

Jonathan Crary, no sentido do advento, na modernidade, da técnica enquanto modo de 

implementação de regimes disciplinares de atenção, quanto na perspectiva deleuziana, a partir 

da qual o capitalismo estabeleceria uma espécie de política de sensibilidades. Nesse sentido, 

se as ambiências conformam nossos sentidos em determinadas categorias estéticas, como 

seria possível pensar em ambiências como subversão dos sentidos? 
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 Em primeiro lugar, é importante lembrar que nossa relação com a técnica não é algo 

estabelecido de forma “natural”, mas a partir de um processo de condicionamento histórico da 

percepção; ou do corpo, se assim se quiser. Portanto, a técnica já é, por natureza, um modo de 

subversão dos sentidos, aqui entendido como um meio de inscrever forças contra a percepção 

habitual. Nossa incursão pelas máquinas falantes e pelos espetáculos de Fantasmagoria, entre 

outros, visou, justamente, a colocar em evidência as diversas razões que tornam essa relação, 

historicamente, inquietante. Quando Simmel fala de “bombardeiro de estímulos” ou Benjamin 

de “choque”, o que está em jogo é, justamente, essa tensão entre percepção e técnica. 

Portanto, quando falamos em ambiências como forma de subversão dos sentidos, temos em 

mente um conjunto de operações artísticas cujos efeitos estéticos estão estritamente 

vinculados com o modo como se manipula a própria dimensão material do aparato. 

Retomando, mais uma vez, a título de exemplificação, as reflexões de Flusser acerca da 

fotografia, “O fotógrafo não pode inventar novas categorias, a não ser que deixe de fotografar 

e passe a funcionar na fábrica que programa aparelhos. Neste sentido, a própria escolha do 

fotógrafo funciona em função do programa do aparelho”540.  

Quando Aleksandr Sokurov manda construir um tipo de objetiva bem específica, 

inexistente, ele não está lidando mais com aquilo que Kittler chamaria de software, isto é, 

com a interface do dispositivo, mas com a própria dimensão do hardware, ou seja, com os 

componentes que permitem a realização de uma determinada interface. Desse modo, o artista 

torce a tecnologia para extrair dela um meio de subverter a percepção habitual do 

leitor/ouvinte/espectador. Friedrich Kittler, em reflexão acerca do desenvolvimento dos 

diferentes usos do gramofone, afirma que “standardization is always upper management’s 

escape from technological possibilities”541. O teórico alemão aponta, aqui, para uma reflexão 

fundamental acerca da questão do clichê: ainda que os dispositivos técnicos apresentem um 

                                                           
540 FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. São Paulo: Annablume, 2011. p.51. 
541 KITTLER, Friedrich. Gramophone, film, typewriter. California: Stanford University Press, 1999. p.34. 
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determinado modus operandi e certos traços na sua materialidade que são perceptíveis 

qualitativamente e ficam impressos como rastros na própria mídia – na diferença entre o 

analógico e o digital, ou entre mono e o estéreo, por exemplo –, esses aparatos disponibilizam 

um amplo potencial para a própria subversão estética. Imaginemos, aqui, a título de 

exemplificação, o uso do wall of sound. Segundo se conta, Phil Spector exigia dos músicos 

longas sessões de gravação em que os deixava extremamente cansados e, o take da canção 

que ele considerava definitivo era, justamente, aquele em que os músicos realizavam de 

madrugada, já cansados, e com alguns erros de execução, em perfeito contraste com o caso 

dos violinistas dos anos 1930 e 1930, como mostramos: 

 

It was in these long sessions, often stretching into the early hours of the 

morning, the studio crowded to bursting point with musicians, littered with 

coffee cups, soda cans and cigarette butts, that the Wall of Sound was incubed 

and born542.  

 

 

No âmbito do corpus dessa tese, os efeitos adotados na gravação e na pós-produção de 

“Penny Lane”; as rupturas sintático-semânticas, em Guimarães Rosa; a performance vocal de 

Vincent Price e disjunção cognitiva voz e imagem em Svankmajer; o emprego das janelas, 

objetivas e técnicas de coloração especiais no Fausto de Sokurov e na tradição de mise-en-

scène do mesmo são responsáveis pela irrupção dessa espécie de sistema de forças que, ao 

atuarem sobre as obras, insistem em desafiar a nossa percepção cotidiana. Se os dispositivos 

técnicos condicionam o artista, de certa forma, a realizar esse papel de observador de segunda 

ordem, os modos como ele manipula esteticamente tais dispositivos acabam revelando uma 

posição que é, em última instância, política; não no sentido de uma posição ideológico-

partidária, mas na perspectiva de uma posição contra os clichês. Ao se recusarem trabalhar 

                                                           
542 “Eram longas sessões, frequentemente que atravessavam já as primeiras horas da manhã, o estúdio lotado  

It was in these long sessions, often stretching into the early hours of the morning, the studio crowded to bursting 

point with musicians, littered with coffee cups, soda cans and cigarette butts, that the Wall of Sound was incubed 

and born. HOLMES, Thom. The Routledge guide to music technology. New York: Taylor & Francis Group, 

2006. p.112. 
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com determinadas conformações-padrão, como a sintaxe tradicional, os modelos de 

performance usuais, os métodos de gravação standard e os dispositivos técnicos usualmente 

empregados no cinema, os artistas que compõem o corpus desta tese manipulam o próprio 

sistema que estrutura os seus discursos para transgredirem, definitivamente, com os lugares-

comuns estéticos, para nos tirarem do ar já rarefeito do clichê artístico para nos fazerem 

respirar uma nova atmosfera – residiria aí o seu encanto? 

 

5.4 O reencantamento do mundo pela técnica 

 

 Ao longo deste capítulo, testamos algumas hipóteses, em caráter experimental: 1º) 

Buscamos pensar o encantamento como uma forma não convencional de intervenção no 

mundo natural, cujo principal desdobramento, para aqueles que sofrem os seus efeitos, seria 

uma radical alteração nos modos como se percebe a realidade, fruto de uma inexorável 

condição de torpor mental e arrebatamento dos sentidos às quais se é submetido, como o 

episódio do canto das Sereias, em A Odisséia, muito bem ilustra; 2º) É nessa dimensão 

estética do encantamento – no sentido de aquilo que é percebido pelos sentidos – que se 

situaria aquilo que Simondon chama de “punto neutro”; isto é, o lugar de fricção entre magia 

e técnica. Nesse sentido, essas duas práticas se aproximariam sob a perspectiva dos efeitos 

sensoriais – e, por extensão, afetivos – que provocam. Para enfatizarmos, aqui, dois exemplos 

já apresentados, ainda que a Fantasmagoria e o microscópio se propusessem a revelar uma 

realidade sob a perspectiva científica, as novas formas de visualidade que construíam 

criavam, ao mesmo tempo, novas concepções imaginárias do real. 3º) Sob os pontos de vista 

qualitativo e quantitativo, constatamos que o encantamento envolve operações artísticas 

voltadas à torção da técnica, à inscrição de forças contra a nossa percepção habitual, cotidiana 

das coisas. Este encadeamento de hipóteses teve como objetivo criar condições para 
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avaliarmos nosso problema final: se as ambiências, como mostramos, consistem na 

construção técnica de um espaço-tempo à percepção, e se a dimensão material desta mesma 

técnica participa do processo de construção de sentidos, seria possível afirmar que o que se 

chama, comumente, de atmosfera, clima e ambiência seria em uma forma de designar um tipo 

de experiência sensível resultante do modo como os artistas operam a técnica em direção a 

uma espécie de encantamento? Dizendo de modo mais claro: as ambiências operariam uma 

modalidade de reencantamento do mundo cuja especificidade seria a presença da 

materialidade da técnica? 

 Voltemos, uma vez mais, à questão do reencantamento do mundo. O termo cunhado 

por Max Weber tem sido amplamente empregado, no âmbito das ciências sociais, da filosofia 

da religião e das teorias da arte543 como forma de pensar modos alternativos de constituição 

de valores na pós-modernidade. O sociólogo francês Michel Maffesoli544, por exemplo, 

entende o processo de reencantamento do mundo a partir da perspectiva de que os problemas 

da sociedade contemporânea não se apresentam como racionalidade instrumental – um projeto 

de vida, por exemplo –, mas enquanto pulsões emocionais – uma forma de conduta hedonista 

–, não lhe parece razoável que tentemos entender essa mesma sociedade sob uma perspectiva 

racionalista. O interesse estético dessa proposição se dá no sentido de compreender de que 

modo as modalidades de experiência sensível oferecidas pela técnica proporcionam tal relação 

de encantamento. Se o encantamento estava vinculado, como vimos em Weber, aos modos 

tradicionais de misticismo; agora, como Maffesoli nos mostra, estamos diante de uma espécie 

de encantamento secular, no qual a materialidade da técnica ocupa um papel fundamental ao 

nos dispor em um mundo de sensações.  

                                                           
543 LANDY, Joshua; SALER, Michael (Orgs.). The re-enchantment of the world. California: Stanford University 

Press, 2009. STIEGLER, Bernard. The Re-Enchantment of the World: The Value of Spirit Against Industrial 

Populism. London; New York: Bloomsbury Academic, 2014. 
544 MAFFESOLI, Michel. Le réenchatement du monde. Paris: Perrin, 2009. 
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 Mas esse mundo tendo ao torpor. E esse encanto se dá por envenenamento. Usar da 

técnica como forma de criar formas sensíveis e produtivas de conhecimento do mundo seria o 

antídoto. Contra a crise na linguagem, Rimbaud já falava, no século XIX, de uma alchimie du 

verbe; Roman Jakobson tentou compreender o que chamou de “função encantatória da 

linguagem”545, e Octavio Paz afirmou que “A operação poética não é diversa do conjuro, do 

feitiço e de outros procedimentos da magia. E a atitude do poeta é muito semelhante à do 

mago”546. Avançando um pouco mais, diríamos que não somente a atitude do poeta, mas 

também a do músico, a do performer e a do cineasta: o que está em jogo, em última instância, 

é a possibilidade de tirar o mundo do entorpecimento da rotina, o que só é possível mediante o 

uso da forças que agarrem e arrastem o sujeito para novas formas de experiência. 

Em “Penny Lane”, há uma força no sentido de uma potência acústica que nos agarra e 

nos remove do tempo presente. Em primeiro lugar, em virtude do próprio volume sonoro, que 

produz uma quantidade intensiva para além das experiências auditivas cotidianas. Mas, 

também, em função dos sistemas de gravação e pós-produção, que registram uma determinada 

qualidade sonora, de uma natureza mais impura, própria ao passado do mundo analógico. Em 

“São Marcos”, a natureza encantatória da linguagem já faz parte do próprio projeto literário 

roseano, como o próprio escritor afirma: 

 

Nos meus livros [...] tem importância, pelo menos igual ao sentido da estória, 

se é que não muito mais: a poética ou poeticidade da forma, tanto a sensação 

mágica, visual das palavras, quanto a eficácia sonora delas; e mais as 

alterações viventes do ritmo, a música subjacente, as fórmulas-esqueletos das 

frases – transmitindo ao subconsciente vibrações emotivas sutis...547 

  

O poder da palavra, em Rosa, é o de sugerir conteúdos perceptivos que nos tiram da 

esfera da existência imediata; que, através da prosódia, cria novas formas de conexão entre os 

                                                           
545 JAKOBSON, Roman. Linguística e comunicação. São Paulo: Cultrix, 1995. 
546 PAZ, Octavio. O arco e a lira. São Paulo: Cosac & Naify, 2012. p.60. 
547 DANTAS, Paulo. Sagarana emotiva. São Paulo: Duas Cidades, 1975 apud UTÉZA, Francis. Metafísica do 

Grande Sertão. São Paulo: EDUSP, 1994.. 
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conteúdos, entre as sensações e, talvez, consiga restabelecer a simultaneidade mágica contra a 

linearização irreversível da tecnologia do alfabeto. Já nas versões de “A queda da casa de 

Usher”, o fenômeno da sobrevivência da voz, do que existiu e como existiu, operadas pela 

experiência acusmática, são forças que tensionam tanto as nossas concepções do humano e do 

maquínico, quanto o modo como experimentamos o passado no presente. Em Fausto, 

podemos pensar nas forças perceptivas como o resultado da ação dos dispositivos técnicos 

sobre os nossos sentidos, como Beatriz Furtado, de certa forma, também observou: “As 

brumas, os esfumaçamentos das imagens, as infinitudes temporais e os amolecimentos das 

imagens reencantam o universo terreno”548. 

Se, como afirmou Octavio Paz, a atitude do poeta se aproxima à do feiticeiro, ainda 

que os Beatles, Guimarães Rosa, Edgar Allan Poe, Vincent Price, Jan Švankmajer e 

Aleksandr Sokurov não sejam magos, stricto sensu, suas concepções estéticas parecem 

aproximá-los da magia. E se a técnica é o meio que usam para atingirem esse fim, ela não se 

distancia da alquimia. Ela funda uma alquimia do som, das palavras e das imagens. Uma 

alquimia secular, sem vínculos ou compromissos de transcendência religiosa, mas 

estritamente empenhada em uma transformação e renovação da nossa percepção cotidiana; 

uma alquimia que, ao desencanto da experiência ordinária, racional e utilitarista do dia a dia, 

irrompa como um passe de mágica, nos impondo, um mergulho imersivo em uma ambiência; 

um mergulho imersivo que, ainda que por alguns instantes – ou por longas horas –, seja ainda 

capaz de nos fazer sentir, com intensidade, a possibilidade de uma forma de reencantamento 

do mundo. 

 

 

 

                                                           
548 FURTADO, Beatriz. “A imagem-intensidade no cinema de Sokurov”. In: PARENTE, André. 

Cinema/Deleuze. Campinas, SP: Papirus, 2013. p.16. 
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CONCLUSÃO 

 

Leo Spitzer declarou, nos anos 1940, a morte de uma determinada dimensão da 

experiência do homem com o mundo, fundamentalmente marcada pela noção de harmonia, 

entendida por ele como uma forma de se pensar a Stimmung. Assim como Weber, o teórico 

vienense entendia que as mudanças epistemológicas em curso desde o século XVI foram 

provocando, gradativamente, um “destruidor processo de desmusicalização e 

secularização”549 do mundo. O mundo não era mais um lugar em que a entoação adequada de 

um canto, como postulava John Doone, nos colocava em harmonia com as forças divinas; em 

que corpo e espírito eram inseparáveis. Mas até que ponto a instituição de um novo lugar do 

homem no mundo, agora extrínseco a ele, significou a perda da Stimmung e, 

consequentemente, da possibilidade de desenvolvermos, com ele, uma relação sensível 

produtiva, enriquecedora e de encantamento? 

Voltemos, agora, pela última vez, ao canto das Sereias550. Ao refletir sobre a sua 

natureza, Maurice Blanchot destaca que havia nele um defeito, “era um canto inumano – um 

ruído natural [...] à margem da natureza [...] estranho ao homem,”551; contudo, era exatamente 

neste aspecto que se dava a sua potência, pois essa estranheza provocava “o prazer extremo de 

cair, que não pode ser satisfeito nas condições normais da vida”552. Seria a técnica a nossa 

Sereia contemporânea, aquela que produz uma experiência qualitativa e quantitativamente 

distinta das condições perceptivas normais da vida em virtude da sua natureza inumana? Se 

                                                           
549 SPITZER, Leo. Ideas clásica y Cristiana de la armonía del mundo. Madrid: Abada Editores, 2008. p.149. 
550 Cumpre lembrar que, em seus últimos textos, o teórico da mídia e da tecnologia Friedrich Kittler também 

volta seus ouvidos e sua atenção às sereias, mas sob uma perspectiva distintadaquela que aqui apresentamos. Cf. 

KITTLER, Friedrich. “Die Warheit der technischen Welt, her”. In: GUMBRECHT, Hans Ulrich. Frankfurt: 

Suhrkamp Taschenbuch, 2013, p. 351-375. 
551 BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p.3. 
552 Ibid., p.3. 
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sim, poderíamos pensar no encantamento como um de seus efeitos; e se sim, somos obrigados 

a repensar a nossa relação com o mundo da técnica, mediada por operações de encantamento 

que prescindem da noção de harmonia. Mas se não podemos falar em harmonia, qual seria a 

nova condição que nos permitiria resgatar o conceito de Stimmung para os novos tempos? 

A noção de harmonia do mundo, de um cosmos ordenado do qual o homem é parte 

integrante, é incompatível com o mundo da técnica, onde, a natureza se transforma em reserva 

energética, onde sofremos os efeitos da saturação das imagens, da poluição da soundscape, da 

perda da realidade, de uma política de sensibilidade, da esquizofrenia do capitalismo e do 

condicionamento do corpo à imposição de regimes disciplinares. É neste sentido que, na 

tensão polar entre harmonia e desarmonia, talvez fosse mais adequado pensar nossa relação 

com o mundo da técnica como algo dissonante; isto é, como resultado de uma fricção entre o 

corpo do sujeito e a materialidade dos meios de forma análoga à tensão gerada pela 

aproximação de determinadas notas musicais. Esta é a nova dimensão em que a Stimmung se 

apresenta para nós. E, nesse sentido, voltamos ao problema das Sereias, que é, 

fundamentalmente uma questão entre ética e estética: amarramo-nos ao mastro do navio e nos 

deixamos ser invadidos pelo mundo da técnica? Ou emplastamos os sentidos com cera para 

impedir a sua contemplação? 

A leitura de ambiências não buscou apontar caminhos para a resolução deste dilema, 

mas visou a reintroduzir, no debate crítico, a noção de Stimmung não só como um modo 

fundamental de reflexão sobre a importância da materialidade do som e da imagem ao nosso 

redor, mas também como forma de se pensar sobre como eles vibram dentro do nosso corpo e, 

desse modo, modulam nossas disposições afetivas. Nesse contato entre corpos, há uma 

dissonância que opera também como uma tensão polar entre o clichê e a subversão estética. E 

aí chegamos a uma questão fundamental: que forma de arte queremos para a nossa vida? 
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Ainda que traga consigo os seus rastros, a técnica não opera sozinha. Seus efeitos são 

decorrentes das escolhas estéticas empreendidas por aqueles que com ela realizam um pacto. 

E assim, torcem a matéria e nelas inscrevem forças, criam dissonâncias, e, ao fazrem-no, 

enriquecem a nossa experiência física, corporal, de contato com o mundo. Como dizia 

Barthes, os significados passam, os significantes ficam. Portanto, podemos resgatar a 

sensação de nostalgia de um tempo que não vivemos, através da tessitura sonora; sentir a 

agonia de alguém que perde a visão, através do ritmo textual; reconstituir a inquietação do 

timbre de uma voz; através da tríade leitura/gravação/reprodução; ou sentir, através de 

diversos dispositivos técnicos, o atordoamento de determinadas configurações visuais que 

sobrevivem em diferentes períodos históricos. É essa força que nos envolve e nos agarra, que, 

como o canto das Sereias, é inumano, é estranho, é dissonante; mas na sua dissonância nos dá 

“o prazer extremo de cair, que não pode ser satisfeito nas condições normais da vida”; e que, 

exatamente por esse motivo, nos move em direção ao reencantamento do mundo. 
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