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RESUMO 

 

O objetivo desta monografia é investigar possíveis relações entre a criação sonora para 

o cinema e audiovisual em geral e práticas pedagógicas no campo do Cinema-Educação. Para 

tanto, nos apoiamos na concepção de antropologia da percepção apresentada por Tim Ingold 

(2015) para caminhar entre os conceitos de paisagem sonora, de Murray Schafer (2001), 

cenografia sonora, de Virginia Flôres (2013) e território sonoro de Giuliano Obici (2006) com 

o intuito de buscar modos de produção cinematográfica que se relacionem com o som de forma 

menos representativa. Propomos alguns conceitos e metodologias do campo de Cinema-

Educação, principalmente a pedagogia do dispositivo, como uma possível forma de influenciar 

as formas de escuta que podem dar início à construção da escuta fílmica. Ao longo do trabalho, 

trazemos relatos de experiência em práticas educativas, bem como entrevistas com profissionais 

de som, visando estabelecer paralelos entre o educador audiovisual e o diretor de som.  

 

 

Palavras-chave: 

 

Estudos de som, Cinema-Educação, Pedagogia do Dispositivo, Território Sonoro, Escuta, 

Antropologia da Percepção, Cenografia Sonora, Paisagem Sonora. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this monograph is to investigate possible connections between the 

creation of sound design for films and pedagogical practices on the field of Cinema-Educação. 

To achieve this, we rely on the anthropological concept of perception of the environment 

presented by Tim Ingold (2015) to walk among the concepts of soundscape by Murray Schafer 

(2001), sound scenography by Virginia Flôres (2013) and sound territory of Giuliano Obici 

(2006) in order to seek modes of cinematographic production that treat sound in a less 

representative way. We propose some concepts and methodologies in the field of Cinema-

Educação, mainly the pedagogy of apparatus, as a possible way of influencing the forms of 

listening that can propel the construction of film listening. Throughout the work, we bring 

reports of experiences in educational practices, as well as interviews with sound professionals, 

with the aim of establishing parallels between the audiovisual educator and the sound designer. 

 

Keywords: 

Sound Studies, Cinema-Educação, Pedagogy of Apparatus, Sound Territory, Listening, 

Anthropology of Perception, Sound Scenography, Soundscape. 
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INTRODUÇÃO 

A questão a ser pesquisada neste trabalho de conclusão de curso parte de duas vertentes 

da minha formação em Cinema e Audiovisual: som e educação. As duas áreas foram 

desenvolvidas simultaneamente na construção da minha percepção do Cinema em relação à 

criação estética e à invenção de formas de estar no mundo. Os estágios em Pesquisa e Prática 

de Ensino realizados no Laboratório Kumã entre 2018 e 2020 me instigaram a pensar como a 

escuta é capaz de ser um gesto de percepção do mundo que pode ser traduzido em práticas 

pedagógicas. Em nossas metodologias, procuramos estabelecer uma relação participativa com 

o real, na compreensão de que a criação consiste num jogo entre deixar o cinema operar o real 

e ser atingido por ele. Ao longo da minha formação no âmbito dos Estudos de Som, procurei 

relacionar as concepções adquiridas em experiências pedagógicas ao trato sonoro de filmes. 

Contudo, percebi que havia barreiras entre essa forma de estar no mundo e abordagens estéticas 

e técnicas pré-estabelecidas, que pareciam evidenciar a representação sonora fidedigna e não 

deixar espaço para a invenção. Mesmo assim, cada novo trabalho na área de som me 

apresentava novos questionamentos, ao mesmo tempo em que eu ampliava as posturas possíveis 

para perceber o sensível que o som oferece ao filme. O que parecia faltar não eram tipos de 

sons, mas tipos de escuta. Surgiu, então – para mim –, a necessidade de pesquisar sobre modos 

de escuta em relação ao mundo, pensando a postura do diretor de som em suas similaridades 

ao educador audiovisual. 

Em 2019, tive a oportunidade de realizar toda a banda sonora do curta-metragem 

Martelo, Bigorna, Estribo (2020, J.P. Moraes) e assinei como diretora de som. Ir além da 

captação do som direto e da edição de som, em um roteiro particularmente desafiador ao som, 

demandou um pensamento sonoro para além dos trabalhos que eu tinha feito até então. Parte 

do processo correspondia à invenção de escutas e, assim, à construção de todo um universo 

sonoro do filme. Durante o processo, a construção sonora a partir da escuta das personagens e 

do espectador era exercitada através da reflexão sobre como as personagens, objetos e 

ambientes soariam na cena. A cada etapa da realização do filme, em um processo longo, de 

quase um ano – envolvendo visitas de locação, estudo do roteiro e etapas de finalização – minha 

escuta era atualizada, tornando-se mais disponível e propositiva ao que o mundo – meu dia a 

dia – oferecia à escuta fílmica. Tal abertura me levou a buscar outras abordagens sonoras que 

se desdobrassem a partir da prática cotidiana da escuta para a construção de cenas, seus espaços 

na tela, fora dela, bem como todo o universo diegético da obra.  
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Estar continuamente rodeada por metodologias pedagógicas enquanto a banda sonora 

do filme era construída – ao longo da graduação em licenciatura em cinema – alimentou o 

pensamento estético no campo de Estudos de Som. Neste trabalho de conclusão de curso, 

procuro estudar formas de construção sonora que se afastem de uma vertente representativa do 

som, preferindo uma escuta relacional que propõe uma imersão descentralizada. Para tanto, 

começamos a pesquisa pela revisão de conceitos desenvolvidos em Estudos de Som. No 

primeiro capítulo nos propomos a estudar três teorias que têm o som como peça central na 

relação com o mundo: iniciamos pelas propostas sensibilizadoras de Murray Schafer (2001) 

com a paisagem sonora; seguimos para a compreensão de cenografia sonora de Virginia Flôres 

(2013) e sua atenção à escuta fílmica a partir da escuta reduzida de Pierre Schaeffer (1966); 

finalmente, encontramos nos territórios sonoros, de Giuliano Obici (2006) –  uma possibilidade 

de se trabalhar o som no cinema desde a escuta do mundo até as salas de cinema. A leitura de 

Obici, bem como a ligação entre Cinema-Educação e Estudos de Som, é guiada pela 

antropologia da percepção apresentada por Tim Ingold (2015), que situa o observador como 

parte do ambiente habitado, de maneira que suas relações com o mundo proponham inovações 

sobre o real. Assim, consideramos tanto o educador de cinema quanto o diretor de som sujeitos 

importantes de uma construção sonora imersa no sensível. 

No segundo capítulo, continuamos a pesquisa com uma reflexão sobre o risco do 

encontro à luz de experiências desenvolvidas nos períodos de estágio. A metodologia defendida 

é baseada na pedagogia do dispositivo com base na formação de grupos, desdobrando-se em 

práticas, dinâmicas e exibições pedagógicas. É importante ressaltar o papel da educação aqui. 

A aproximação com a educação não pretende “ensinar”, mas surge por acreditar que a função 

da pedagogia é bagunçar o mundo conhecido, nos forçando a estabelecer novas conexões com 

ele. Propomos o conceito de encontro como um espaço de circulação de conhecimento em 

oposição a uma “aula” tradicional, transmissora unilateral do saber. O encontro nos interessa 

no momento em que temos como pressuposto que a igualdade é algo a ser verificado, e não 

apenas projetado para o futuro.  O papel do educador é justamente iniciar processos que 

indiquem uma condição horizontal entre os sujeitos do grupo – o educador incluso – e não 

fomentar ações prejudiciais às condições de verificação da igualdade. 

 O terceiro capítulo é composto por reflexões a partir de conversas com profissionais do 

som no cinema, com o intuito de aliar suas posturas criativas às metodologias desenvolvidas ao 

longo das práticas pedagógicas supracitadas. Dialogamos com profissionais envolvidos em um 

modo de produção coletivo, baseado na experimentação estética. Um deles é Leo Bortolin, 
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técnico de som direto e editor de som com formação em Cinema na UFF, integrante do Kino 

Olho, núcleo de cinema na cidade de Rio Claro (SP), que vem construindo sua carreira de 

diretor de som em parceria a diretores autorais como João Paulo Miranda. Conversamos 

também com o Coletivo Gogó, composto por Tiago Bello, Rita Zart, Ivan Lemos e Marcos 

Lopes, grupo de artistas sonoros que produz todas as etapas da banda sonora de um filme – som 

direto, edição de som, música e mixagem. Na parte final do trabalho, refletimos sobre modos 

de produção cinematográfica que assumem uma inventividade que conseguimos facilmente 

relacionar com a percepção como movimento do observador ao habitar um mundo dinâmico, 

proposta de Tim Ingold. Trazer a percepção de um mundo-em-formação para o estado fixo 

proposto pelo Cinema é talvez um dos maiores desafios deste trabalho. Procuramos defender a 

hipótese de que, ao assumir esse gesto de escuta relacional, o diretor de som pode se colocar 

como sujeito e construir a banda sonora do filme assim como se criam territórios sonoros – um 

foco maior em se despertar escutas do que em perpetuá-las. Assim, partimos para a análise dos 

processos de sensibilização sonora de alguns filmes, à luz das entrevistas, buscando perceber  

quais foram – e podem ser – as posturas dos diretores de som para criar territórios sonoros de 

modo a tornar sonoro, ao invés de se limitarem a uma reprodução de sons. 

Propomo-nos a explorar questões estéticas e éticas do som no cinema em relação a 

metodologias do campo do Cinema-Educação a partir do entendimento de que tudo começa 

com a escuta. A escuta, aqui, assume uma posição perceptiva do mundo: a questão deste 

trabalho não é qual mundo, mas qual escuta, ou qual gesto, se tem para que se percebam os 

sons-que-estão por aí. Partimos do pressuposto de que a construção sonora de um filme não 

parte da notação dos sons ou da tentativa de fixá-los em um universo fílmico, mas sim de uma 

imersão nesse mundo, seja qual ele for.  
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I  

sons-que-estão-por-aí 

 

Intentamos buscar novas formas de nos aproximarmos dos sons-que-estão-por-aí, com 

o intuito de complexificar nossa relação com o mundo por meio da escuta. Para tanto, é 

necessário, primeiro, revisitarmos o que já foi estudado sobre o assunto. Neste capítulo, 

caminharemos pelas propostas sensibilizadoras de Murray Schafer, com o conceito de 

paisagem sonora, seguindo para a compreensão de cenografia sonora em Virginia Flores, e sua 

atenção à escuta fílmica a partir da escuta reduzida de Pierre Schaeffer, e, finalmente, 

encontraremos nos territórios sonoros, de Giuliano Obici, uma conexão possível para se 

trabalhar o som no cinema de maneira que trace paralelos entre práticas pedagógicas e fílmicas 

através da alteridade e princípio da igualdade. Assim, consideramos o educador de cinema e o 

diretor de som sujeitos importantes de uma construção sonoro imersa no sensível. 

I.1. A orquestra afinada, ou paisagem sonora 

Pensando nos Estudos do Som e nas formas de escuta, não podemos deixar de citar o 

World Soundscape Project (WSP). Esse projeto é fruto da análise de ambientes sonoros ao redor 

do mundo encabeçada por Murray R. Schafer e demais contribuintes e realizada desde meados 

dos anos 1960 com o intuito de apontar as transformações daqueles ambientes ao longo dos 

anos, na tentativa de entender como essas mudanças afetam comportamentos sociais. Os 

conhecimentos e conceitos desenvolvidos ao longo do projeto estão reunidos em alguns livros, 

dentre eles Afinação do Mundo (SCHAFER, 2001) e O Ouvido Pensante (SCHAFER, 1992), 

que concentram as descobertas e concepções de Schafer acerca da identificação e manipulação 

sonora dos espaços. Uma delas é o conceito de paisagem sonora (soundscape), um neologismo 

de Schafer que toma emprestado da ideia de estudo de paisagem (landscape) para analisar um 

ambiente sonoro “dinâmico” e “aperfeiçoável” (SCHAFER, 2001, p.11). Fernando Morais da 

Costa (2008, p. 95) ressalta que Schafer faz uso do neologismo1 ao substituir o objeto de 

 
1 Segundo Costa, a manutenção do termo “paisagem” ao se traduzir soundscape faz permanecer a ideia da imagem 

como anterior ao som, o que pode levar ao entendimento de que o conceito ainda se liga a uma forma de 

representação imagética do espaço que se vê, enquanto o neologismo, no original, pretende se afastar da 

possibilidade de interpretá-lo a partir da imagem – apresenta-se como uma categoria independente de análise do 

espaço sonoro. 
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observação e a ação da percepção, que passa da terra vista para a audição da paisagem: “uma 

paisagem sonora consiste em eventos ouvidos e não em objetos vistos” (SCHAFER, 2001, p. 

23). 

De modo geral, as pesquisas na área de paisagem sonora buscam pensar a relação dos 

sons e dos espaços pelos quais propagam com a humanidade que os habita, tentando responder, 

através de uma abordagem multidisciplinar, justamente o que acontece quando esses sons se 

modificam. O Projeto Acústico, como foi chamado o estudo das paisagens sonoras, era 

composto por conhecimentos da área da ciência acústica e psico-acústica, que estudam as 

propriedades físicas do som e a funcionalidade de sua percepção mental, estudos sociais, 

sobretudo a respeito do comportamento humano, e as artes, principalmente os fundamentos da 

música, para a orquestração de paisagens sonoras ideais. 

De fato, em um glossário de conceitos presente no final de Afinação do Mundo (2001), 

Schafer define a paisagem sonora de forma simples, resumindo-a como um “ambiente sonoro” 

(SCHAFER, 2001, p. 366), podendo se manifestar em qualquer forma acústica desde que seja 

vista como ambiente de estudos, referindo-se até a “ambientes reais ou construções abstratas, 

como composições musicais e montagens de fitas, em particular quando consideradas como um 

ambiente” (ibidem). 

Contudo, mesmo nessa interdisciplinaridade, Schafer deixa de fora o cinema. Ainda que 

o cinema seja considerado uma arte criadora de ambientes sonoros – sendo essa potencialidade 

da ambientação, alusiva à artifícios do real, empregada ao som –, o cinema como representação 

de uma paisagem sonora não estava nos estudos de Schafer2. Ainda assim, acreditamos ser 

valioso adicionar à discussão sonora do cinema a valorização que o estudo da paisagem sonora 

carrega da relação que construímos com os espaços nos quais vivemos. Cultivar um 

relacionamento de escuta com os ambientes em que estamos inseridos é de alto grau de 

importância para o educador audiovisual3 e para o diretor de som4, principalmente se a tentativa 

 
2 Costa (2008, p. 96) considera a razão desse afastamento do cinema a recorrência do som fílmico estar aliado às 

imagens e o prejuízo que isto causa ao estudo de paisagem como forma de análise independente. 
3 O uso do termo “educador audiovisual” foi escolhido em detrimento do termo “professor” para defender a ideia 

do educador como mobilizador, desenvolvida no segundo capítulo, pontuando diferenças entre posturas educativas 

tradicionais e a metodologia defendida neste trabalho.  
4 O uso do termo “diretor de som” neste trabalho é intencional, considerando indispensável a presença deste 

profissional para os processos sonoros do filme. O diretor de som é o responsável pela supervisão e construção 

sonora de todo o filme.  
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é de produzir uma obra artística que se propõe a se relacionar com o ambiente do filme não só 

através das imagens, mas igualmente por suas assinaturas sonoras sensíveis. 

As pesquisas das paisagens sonoras não abrangem apenas um estudo do presente ou do 

passado, mas também um planejamento do futuro, produzido por meio de um projeto de 

educação sonora social. Schafer aponta que a parte educativa é um dos aspectos mais 

importantes do trabalho no WSP: “Em primeiro lugar, precisamos ensinar às pessoas como 

ouvir mais cuidadosa e criticamente a paisagem sonora; depois, precisamos solicitar sua ajuda 

para replanejá-la” (SCHAFER, 2001, p. 12). 

Os estudos acerca da transformação da paisagem levaram Schafer a entender o ambiente 

urbano ocidental como um espaço que prioriza a visão em detrimento dos outros sentidos 

(ibidem, p. 27). Assim, o projeto acústico, para defender uma renovação dos sons nas cidades, 

precisaria antes educar os ouvidos e trazer consciência sonora à sociedade. Uma das abordagens 

de Schafer seria valorizar os sons positivos5, preservando-os e encorajando sua apreciação, de 

maneira que a educação auditiva permitisse recursos para a orquestração de uma paisagem 

sonora “aperfeiçoada” – já sem os ruídos indesejados. A eliminação de ruídos é necessária para 

Schafer, mas seria a consequência, não o primeiro passo a ser dado. 

Uma etapa importante para o estudo da paisagem sonora é a escuta ativa6, resultando na 

consciência do acontecimento sonoro (GOMES, 2017, p. 2). Essa ideia de escuta dedicada aos 

sons está presente também em Pierre Schaeffer, compositor e teórico francês responsável pelo 

desenvolvimento da música concreta, que relaciona o ato físico do ouvir aos processos 

cognitivos da compreensão.  

Pierre Schaeffer (1966) aponta quatro modos de escuta que se diferenciam de acordo 

com sua intencionalidade: o escutar, ouvir, entender e compreender. Esses modos não são 

necessariamente etapas de um mesmo ato, mas podem se intercalar dependendo da intenção de 

escuta. Schaeffer aponta o escutar como um processo concreto, ainda anterior à cognição, e 

objetivo, guiado por um interesse em procurar sons e/ou suas respectivas fontes. O ouvir seria 

uma forma subjetiva e concreta de se relacionar com os sons, sendo o sujeito tocado 

passivamente pelo o que ecoa ao seu redor. O entender é a intenção da escuta manifesta, um 

 
5 “...precisamos procurar uma maneira de tornar a acústica ambiental um programa de estudos positivo. Que sons 

queremos preservar, encorajar, multiplicar? [...] Somente uma total apreciação do ambiente acústico pode nos dar 

recursos para aperfeiçoar a orquestração da paisagem sonora mundial” (SCHAFER, 2001, p. 18). 
6 Escuta ativa é um termo presente nos estudos de Pierre Schaeffer, podendo ser definido como uma escuta 

intencional, conscientemente guiada em busca de certos sons, que propõe uma seleção mental do que é escutado.  
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ato pós-compreensão, e constitui a capacidade de conceber o som de forma abstrata em função 

de algum interesse sonoro. Já o compreender é uma extensão do entender, transformando o som 

em signo, de forma a possibilitar o discernimento dos sentidos (FLÔRES, 2013, p. 59). Essa 

relação corporal e mental do processo da escuta7 é utilizada por Murray Schafer como referência 

para defender a contribuição da escuta ativa, intencional em identificar e selecionar sons, na 

preservação de determinados eventos sonoros em um dado ambiente. 

Após uma escuta atenta, o próximo passo é identificar e captar os sons que caracterizam 

a paisagem e demarcam sua particularidade. Uma das maiores diferenças no estudo de paisagem 

visual e paisagem sonora acontece no momento do registro dos quadros gerais. Segundo Schafer 

(2001, p. 23), o estudo sonoro possui maiores dificuldades principalmente quando se trata de 

uma notação instantânea, como geralmente permite a fotografia, por exemplo. O autor 

complementa que isto se dá pela atuação do microfone no registro. A captação do microfone, 

por mais sensível que seja, possui melhor desempenho e dedicação quando este está próximo e 

direcionado à fonte; de outra forma, o som captado é pouco distinguível, gerando uma massa 

sonora não identificável – por mais que esta possa ser uma escolha estética para alguns, não é 

o recomendado para a prática de análise. Assim, o microfone atua por detalhes, fornecendo o 

que seria como um close8 (ibidem), destacando o som escolhido previamente pela escuta, e não 

uma fotografia aérea. Por mais que o registro do som não seja tão facilmente passível do registro 

imediato como o visual, Schafer, em diversos momentos, reforça sua crença de que a melhor 

forma de registrar um som no ambiente é captá-lo com microfones e aparelhos gravadores. Por 

mais que aponte outras formas de trazer o registro do som para o âmbito visual, ele nos adverte 

que “nenhuma projeção silenciosa da paisagem sonora poderá ser adequada. A primeira regra 

deve ser sempre: se você não puder ouvi-la, suspeite” (ibidem, p. 187). Essa afirmação possui 

grau de verdade quando relacionada a captação e reprodução de sons tendo o sonoro em jogo, 

contudo, partindo do princípio que percebemos o mundo com o corpo todo, nos aproximamos 

mais da ideia de que  “olhar, ouvir e tocar (...) não são atividades separadas”; antes são “facetas 

diferentes da mesma atividade: a do organismo todo em seu ambiente” (INGOLD, 2008, p. 20). 

 
7 Para Pierre Schaeffer, a relação do sujeito com o objeto sonoro é aquela de um sujeito que percebe e uma realidade 

percebida, sendo que o sentido da experiência de escuta é revelado através de uma análise da consciência do sujeito 

em sua relação com o real concreto (SCHAEFFER, 1966, p. 267 apud FLORES, 2013, p. 71). 
8 Schafer compara o som à imagem ao colocar lado a lado a atuação do microfone dedicado na captação de um 

som com o close, classificação de um tipo de imagem cinematográfica (close-up) ou fotográfica que se refere a 

um retrato muito próximo do objeto fotografado, permitindo assim a notação de seus detalhes. 
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Portanto, o que pode ser colocado em questionamento é a necessidade de isolar os sentidos no 

momento da percepção – nos aprofundaremos nisto mais à frente. 

Após as ações de escuta, observação e a captação de sons chega o momento de 

categorizar os sons. Este é talvez um dos maiores legados da paisagem sonora no cinema 

clássico narrativo9. A organização sonora de um ambiente auxilia o profissional de som e 

construir um universo fílmico tanto mais identificável, “realista”, para o espectador, quanto 

único, individual para a narrativa. A categorização básica é feita por sons fundamentais, sinais 

e marcas sonoras. 

O primeiro tem sua nomenclatura oriunda da música e se refere à nota musical 

(frequência) que identifica a escala harmônica sobre a qual as demais notas irão se basear de 

forma a criar uma melodia coerente ao campo harmônico (SCHAFER, 2001, p. 26). De forma 

semelhante se manifestam os sons na paisagem sonora. Os demais sons serão guiados em suas 

transformações a partir do fundo da paisagem. Schafer ressalta que os sons fundamentais 

geralmente passam despercebidos aos nossos ouvidos, já que são entreouvidos; mesmo assim, 

são parte formadora de nossos hábitos auditivos10, sendo a partir deles que os demais se 

significam na paisagem. A segunda categoria diz respeito aos sons sinais. Se os sons 

fundamentais são o fundo, os sinais seriam as figuras que se sobressaem ao fundo, demarcando 

o espaço e se destacando em nossa consciência auditiva. Schafer (2001) os pontua geralmente 

como recursos de avisos, com forte carga semântica atribuída a eles, lidos socialmente como 

códigos. Por fim, as marcas, ou marcos, sonoros são sons semelhantes aos sinais, mas que 

possuem determinadas qualidades que caracterizam o espaço social e culturalmente. As marcas 

pertencem a uma determinada comunidade, já que as qualidades são geralmente afetivas, 

produzidas de forma subjetiva pelo coletivo. Schafer afirma que uma vez identificada a marca 

sonora significante de uma comunidade, é preciso preservá-la, posto que não é só a sociedade 

 
9 Ismail Xavier trata no livro O Discurso Cinematográfico (2005, p. 41) de um sistema cinematográfico 

consolidado depois dos anos 1914, nos Estados Unidos, chamado de Cinema Clássico Narrativo. Segundo o autor, 
esse sistema se caracteriza pelo controle de todas as áreas de produção cinematográfica e pela aplicação de 

princípios que naturalizam a cena fílmica, como a decupagem clássica, motivada pela produção de ilusionismo a 

partir da composição do quadro e da interpretação naturalista dos atores, organizados em cenários construídos em 

uma estética naturalista e com planos ordenados em uma  montagem invisível, em que os cortes são mascarados e 

suaves ao espectador. 
10 De tanto sermos expostos a certos sons, tendemos a normalizá-los ou abstraí-los mentalmente. A ideia de hábito 

auditivo corresponde às formas inconscientes com que tratamos os sons a partir de nossa relação física e mental 

com os eventos sonoros, sendo os sons fundamentais agentes condicionadores da percepção sonora (SCHAFER, 

2001, p. 368). 
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que significa a marca, mas a marca sonora também torna “única” a vida acústica da comunidade 

(ibidem, p. 27). 

Murray Schafer (2001) faz outra distinção entre as paisagens sonoras, dessa vez em 

termos de fidelidade sonora, podendo ser alta (hi-fi) ou baixa (low-fi). A primeira consiste em 

uma paisagem com clara distinção entre os sons, devido à ausência de ruídos de fundo; já a 

segunda é construída por grande variedade de sons que se cruzam em volumes e velocidades 

diferentes, misturando-se umas às outras. Essa diferença é aplicada ao grande contraste entre a 

paisagem sonora rural, ainda preservada (hi-fi), enquanto a paisagem urbana é caracterizada por 

uma contínua massa sonora, em que a mistura de sons achata nossa percepção. Schafer 

claramente propõe a existência de um som ideal, a natureza como um modelo para o 

desenvolvimento de projetos acústicos – os sons fundamentais teriam sua origem na geografia 

e vegetação local, bem como nos animais que habitam o ambiente. Em contraste, para Schafer, 

a massa sonora presente nos espaços urbanos seria uma construção industrial, com a suposta 

intenção de abafar as marcas sonoras de um ambiente, homogeneizando as diferenças rumo a 

uma padronização mercadológica global. Para o autor, a razão pela qual a poluição sonora se 

tornou o mal do século é pela perda da sensibilidade sonora, quando não os ouvimos 

“cuidadosamente” (SCHAFER, 2001, p. 18) os sons ao redor, ou ouvimos tantos ruídos que 

aprendemos a ignorá-los. Schafer se opõe ao “imperialismo sonoro” que seria capaz de impor 

certos sons alheios à paisagem natural, cristalizando uma relação de dominação de acordo com 

o aumento de ruído produzido industrialmente (COSTA, 2008, p. 100). 

Assim, a proposta educativa de Murray Schafer se baseia em uma vontade de re-

orquestrar os sons das cidades, tendo em mente uma paisagem supostamente ideal, a partir dos 

sons que "realmente importam" (SCHAFER, 2001, p. 29). Durante o livro, Schafer instiga o 

leitor a pensar sobre possibilidades de organização dos sons nos ambientes, com intuito de 

convencer seu interlocutor da ideia de que o aperfeiçoamento da paisagem sonora, ou seja, a 

eliminação de ruídos “indesejáveis”, seria a única maneira de produzir uma diversidade acústica 

de sons que não sejam destrutivos para a saúde e o “bem-estar social” (ibidem, p. 366). Os 

estudos dos efeitos do som sobre a paisagem, chamados de Ecologia Sonora, passam a se 

atentarem aos desequilíbrios sonoros que causam efeitos “hostis” (ibidem, p. 364), 

estabelecendo princípios que melhorem a qualidade estética dos ambientes sonoros. Contudo, 

para orquestrá-los e aperfeiçoá-los, é necessário que os profissionais saibam ouvir os sons de 

um dado ambiente, sendo atentos à dimensão auditiva a que ele se refere. 
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A ação de limpeza dos ouvidos é proposta por Murray Schafer em seu livro O Ouvido 

Pensante (1986) e consiste em um “treinamento sistemático para se escutar de maneira 

discriminada os sons do ambiente” (SCHAFER, 2001, p. 251) e assim discernir quais sons 

interessam ou não para o novo projeto de paisagem sonora a ser construído. Um grande 

problema estaria justamente na hierarquização desses sons. Motivado por uma postura 

higienista, Schafer tem uma visão negativa dos ruídos, definindo-os como algo não musical e 

não saudável, que não comunica. Sob essa perspectiva, o ruído precisa ser domado, higienizado. 

Giuliano Obici traça críticas a essa postura de Schafer, afirmando que “a ecologia sonora acaba 

funcionando como um pensamento disciplinar, no sentido foucaultiano, quando pensa o mundo 

sonoro pelo crivo da poluição sonora” (OBICI, 2006, p. 33). 

Em sua dissertação de mestrado sobre a condição de escuta nos espaços que nos rodeiam 

e as relações de poder que a perpassam, Obici defende que a determinação negativa do ruído 

não é algo que podemos estabelecer a priori; na verdade, podemos até pensar o ruído como uma 

potência criativa, um fator instável que possibilita transformações à medida que nos 

relacionamos com ele (ibidem). Este seria o poder existente no som, e só o experimentamos 

quando criamos vínculos com ele. Dizer que “um som cria relação sempre a partir de nossa 

escuta” (ibidem, p. 35) é atribuir a ela mais do que o papel de um projetista de uma paisagem 

sonora que objetiva a harmonia ou bem estar dos indivíduos que habitam um dado ambiente; 

escutar é também proporcionar “encontros com o mundo sônico à nossa volta” (ibidem). Isto 

não se limita à beleza gerada pela afinação estética do mundo, limpando os ouvidos sujos pelo 

rugir das máquinas, mas se presta a um belo que se manifesta na escuta do mundo na maneira 

com que se apresenta e se inscreve no corpo do sujeito que está imerso nesse universo sônico. 

A proposta de educação presente neste trabalho se aproxima menos da ecologia sonora 

presente no projeto acústico de Schafer e mais das condições de escuta de Obici, pensando na 

relação com os sons que nos rodeiam tal como ela é, sem proferir juízo de valor sobre eles. 

Aqui, não consideramos válida a categorização de sons feita de forma a criar um regime do 

gosto e uma divisão do que seria um som “bom” ou “ruim”, nem mesmo que essa segregação 

leve a um projeto sublime em que o futuro será composto de sons harmônicos. Na verdade, as 

propostas educativas sobre as quais conversaremos no segundo capítulo abolem a prática de 

ações para alcançar um futuro melhor, mais democrático ou mais igual, pois estamos mais 

preocupados com ações que conversem com o aluno e o mundo de agora. Utilizando o 

comentário de Cezar Migliorin e Isaac Pipano em Cinema de brincar (2019), baseado em 

Jacques Rancière, “a democracia não é um projeto de futuro, mas algo que se efetiva ou não no 
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presente das formas de circulação do conhecimento, nos modos de troca da palavra e nas 

maneiras de dizer sobre o tempo” (p. 119). O planejamento e controle dos sons ouvidos hoje 

para um projeto de futuro desejado não pode ser aquele que prevê uma relação harmoniosa com 

o mundo. Estamos no mundo para habitá-lo e nos transformarmos à medida que ele também 

muda, não fixá-lo por meio de ações autoritárias. Tratar o som a partir dessa hierarquia estética 

nos afasta dos próprios sons por reconhecê-los mais suas qualidades causais e menos suas 

propriedades acústicas, o que afasta o som de sua natureza moduladora. 

Esse afastamento do som aparenta ser uma das maiores preocupação que o antropólogo 

britânico Tim Ingold tem ao desenvolver seus argumentos contrários à paisagem sonora no 

artigo “Against Sounscape” (2007). Uma das críticas feitas por ele está na divisão da percepção 

– retratar um ambiente apenas por um dos sentidos –, que poderia levar a um pensamento 

equivocado de que existem mundos variados a serem percebidos por sentidos diferentes. 

Contudo, o mundo que percebemos é o mesmo, independente do caminho de percepção ou 

atenção ser visual, auditiva ou tátil. Ao estar num ambiente, podemos escutá-lo, assim, é 

audível, e só se torna aural porque passa por processos que o transformam em uma 

representação sonora, desprendendo-o de outras dimensões sensoriais (ibidem, p. 11). Esse 

deslocamento dos sons podem alterar nossa relação com eles, fazendo-nos perceber os sons 

mais como elementos fixos de uma paisagem “fixa” (INGOLD, 2005, p. 103), que chegam ao 

nosso ouvido ou microfone e seguem um caminho à mente, do que como uma experiência 

estética – uma que nos desperte para a consciência da nossa capacidade de ouvir o mundo.  

Para Ingold, o som não é mente nem matéria, mas é um fenômeno de uma experiência 

(INGOLD, 2007, p. 11), de nossa imersão, em contato e mistura com o mundo em que nos 

encontramos. Essa imersão é uma precondição existencial para a separação entre a mente do 

observador e as coisas no mundo a serem percebidas. Em conversa com Merleau-Ponty, Ingold 

afirma que a experiência do som seria o mesmo de dizer “posso ouvir”, pois essa separação 

contribui para uma consciência de percepção (ibidem). Experimentar o som é se tornar 

consciente de nossa própria percepção e do mundo a ser percebido. 

Por mais que o conceito de paisagem sonora seja válido para nos atentar aos sons ao 

nosso redor, a sua abordagem higienista nos impede de nos relacionarmos com os sons-que-

estão-por-aí e sua integridade sonora disponível no mundo. As reações contrárias a paisagem 

sonora, citadas por Obici, também estão presentes nos processos educativos do cinema que 
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partem para a prática audiovisual a partir de um dispositivo11. O conceito de dispositivo é algo 

que vem mudando em Cinema-Educação a cada momento que alguém se apropria dele. 

Entendemos dispositivo como uma proposta pedagógica realizada através de exercícios 

audiovisuais simples. Esse entendimento foi deduzido, para o presente estudo, a partir das 

práticas educativas feitas no Lab.Kumã12 e nas atividades realizadas ao longo do projeto 

Inventar com a Diferença13, de forma que trabalhar com dispositivos na educação aqui se torna 

propor ao educando “desafios com o cinema” (MIGLIORIN et al., 2016, p.10), sustentados por 

regras estabelecedoras de limites, que mobilizam alteridade e demandam invenção audiovisual 

para serem resolvidos.  

Ao trabalhar com atividades audiovisuais mobilizadas por dispositivos audiovisuais, o 

que está em jogo é menos a qualidade do produto audiovisual e mais a relação que se dispõe 

entre o indivíduo e o mundo – uma posição mais participativa do que observadora. Muitos dos 

registros realizados nesse âmbito, em imagens ou sons, quando isolados, são apenas fragmentos 

ou vestígios sem significação específica. Entretanto, quando reunidos, com a condição de nos 

aproximarmos deles em grupo, esses mesmos fragmentos podem ser interpretados em relação 

aos demais materiais e ao grupo educativo. Aqui, é importante frisar a presença do grupo. A 

ideia de grupo está em todo momento deste trabalho definindo o caráter do dispositivo como 

prática pedagógica, afinal, o dispositivo é necessariamente feito em grupo. No segundo 

capítulo, entenderemos o porquê disto a partir de relatos de experiências prévias, mas, antes, ao 

nos referirmos ao conceito de grupo, não falamos meramente de um ajuntamento de pessoas, 

mas de uma organização pedagógica não centralizada nem centralizadora em alguém, no 

professor ou demais alunos14. A intenção de um dado grupo em produzir sons e imagens e 

colocá-los em relação com o mundo traz para os fragmentos a possibilidade de afecção e 

 
11 O conceito de pedagogia do dispositivo será aprofundado no próximo capítulo. 
12 O Laboratório Kumã de Experimentação com Imagem e Som é um laboratório da Universidade Federal 

Fluminense que realiza ações no campo de Cinema-Educação que envolvem práticas como grupos de formação 

de professores para o audiovisual e oficinas de experimentação com imagem e som em diversos espaços. É 

conhecido pela implementação do projeto nacional Inventar com a Diferença (2014-2015). É também o espaço 

onde tive grande parte da minha formação como educadora, tendo tido contato com essa metodologia em 2018-

2020. 
13 Inventar com a Diferença é um projeto pedagógico realizado em solo nacional e internacional, em parceria com 

a Secretaria de Direitos Humanos, durante os anos 2014 e 2015 com a proposta de aproximar o Cinema e os 

Direitos Humanos no espaço escolar, realizando oficinas livres de formação de professores e acompanhamentos 

das práticas introdutórias do cinema nas escolas por meio de mediadores. O projeto reuniu sua metodologia no 

Cadernos do Inventar (MIGLIORIN, [et, al.], 2016). Para saber mais, acessar o site: 

http://www.inventarcomadiferenca.com.br/apresentacao/. 
14  “Cinema de Grupo” como metodologia pedagógica ainda é algo novo em Cinema-Educação e está sendo 

pesquisado por educadores e licenciandos em cinema no Lab.Kumã. 

http://www.inventarcomadiferenca.com.br/apresentacao/


 
 

21 
 

apreciação15. Como descrito por Obici, o belo da paisagem sonora se materializa na precisão de 

se fazer audível, e assim fazer fluir vida por meio da consciência auditiva de mundos sonoros 

– é um belo que se afasta da forma fixa, projetada em Schafer, e se aproxima de uma beleza 

vital16. 

Criticamos o fator higienista na obra de Schafer com a consciência de que ele pode ser 

replicado facilmente no cinema – ainda mais quando se considera que o cinema tem em si a 

natureza de projetar um mundo estável e rígido, diferente do que experienciamos. Geralmente, 

o som no cinema caminha em uma quantidade de pistas suficiente para trazer a contextualização 

da narrativa, mas não exagerada de forma a ferir a inteligibilidade. É uma construção que serve, 

por vezes, a outros fatores que não à relação do espectador com o universo sonoro do filme. Por 

muitas se tratou o som como uma subordinação à imagem, até mesmo nos livros de teoria 

sonora para o cinema:  

Assim, o som se define em termos de temporalidade e espacialidade da imagem, 

observando um sincronismo e ou perspectiva imposta pelo visível. Seu processo de 

mimetismo adota como modelo não o acontecimento pré-cinematográfico, mas a 

imagem dele registrada. A trilha sonora não duplica o mundo colocado diante dela, 

ela constrói um mundo imaginário, conferindo ao espaço e aos objetos, no interior do 
espaço da história, uma outra dimensão, a qual complementa sua existência temporal 

e espacial como representações. O que a trilha sonora pretende duplicar é o som de 

uma imagem, não o som do mundo (BELTON, 1985, p. 66 apud FLÔRES, 2013, p. 

104). 

Por mais que essa fala de Belton sirva para quebrar a falsa impressão do som como 

responsável pelo efeito de realidade do filme17, ela comete o equívoco de definir o som pelo 

que está na imagem. É claro que o som se relaciona em certa medida com o que está na imagem. 

Afirmamos isto para além da ideia de síncrese (CHION, 2011, p. 54) – termo que mistura 

“sincronismo” e “síntese” e se refere ao estado do som em reprodução mimética ao que é 

visualizado: o que ouvimos corresponde aos movimentos e objetos que vemos. Visualizada no 

 
15 Esta afirmação deriva de uma fala de Cezar Migliorin durante uma videochamada do grupo “Cinema e práticas 

de cuidado” realizada em Junho de 2020. 
16“Está na capacidade de um objeto ser portador de uma paisagem intensiva tal como ela se propaga, se apresenta 

e se inscreve no corpo. É na precisão de sua maneira de trazê-lo para o visível, para o audível e estético que se 

encontram o poder de contágio e a abertura de possíveis, e é isso que podemos chamar de belo. Dizemos que é 

belo porque destrava a vida em ponto de sufocamento e possibilita a abertura de mundo possíveis. Vitalmente belo, 

não formalmente belo” (OBICI, 2006, p. 46).  
17 Essa ideia tem origem na defesa de André Bazin à inclusão do som no cinema, contrariando “a tradição francesa 

herdada dos teóricos de 1920” (XAVIER, 2005, p. 79). Avesso à ideia do cinema como uma arte estritamente 

imagética, Bazin defende o som em uma função primordial para a “evolução” (BAZIN, 1991, p. 66) da linguagem 

cinematográfica rumo ao realismo na decupagem e montagem de cenas. 
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quadro ou não18, a banda sonora19 está em constante correlação com a banda imagética, 

contudo, o primeiro passo do diretor de som para a criação sonora não deve ser ver a imagem 

ou o plano, mas sim estar no mundo. O som cria, sim, um mundo imaginário, artificial, por mais 

próximo da referência real que seja, mas ele não duplica nem a imagem, por não ser 

representação material, nem o mundo, por dar a ouvir um novo, diferente do experimentado. A 

criação artística é produto da experiência estética, e pode gerar outras experiências sensíveis. 

A questão, desta forma, é que, por mais que o som não replique o mundo e se 

correlacione com a imagem, ele também não deve partir da imagem para ser construído. Então, 

como conceber os sons de um filme? 

I.2. A escuta fílmica, ou cenografia sonora 

Tudo começa com a escuta. A escuta é uma das dimensões da recepção fílmica que se 

manifesta tanto sensível quanto perceptiva e cognitivamente (CAMPAN, 1999, p. 07 apud 

FLÔRES, 2013, p. 145). As formas do filme chegam ao espectador primeiramente através dos 

sentidos, antes de virarem significados por meio das associações semânticas. A experiência 

sonora já é em si uma forma de conhecimento sensível, e está inclusa nesse processo a 

intencionalidade da escuta (FLORÊS, 2013, p. 147). Por mais que a ideia de escuta fílmica 

apresentada por Virgínia Flôres percorra mais enfaticamente a escuta do filme, em um dos seus 

estados finais, vale a pena darmos um passo para trás para pensarmos na escuta que compõe o 

sonoro do filme, refletindo sobre algumas maneiras de encarar os sons-que-estão-por-aí. 

Em seu livro Audiovisão (2011), Michel Chion defende a existência de pelo menos três 

tipos de escuta que moldam a nossa percepção sonora: escuta causal, escuta semântica e escuta 

reduzida. A causal seria a mais comum das escutas, mas também a mais enganadora, já que se 

propõe a transmitir informações sobre a fonte sonora tendo como base o contexto da cena para 

lhe conferir sentido. Embora ela se fundamente em um contraste com a imagem, nem sempre o 

 
18 No livro Audiovisão, Michel Chion declara que os sons participam de uma interação entre a montagem e a 

imagem, em que nem sempre o que é ouvido precisa ter representação visual clara na imagem do filme. Assim, 

variam na instância entre serem imediatamente visualizados para depois deixarem de ser vistos, ou vice-versa. De 
qualquer forma, para Chion, ele será em algum momento relacionado imageticamente, podendo assumir as 

categorias de som-fora-de-campo, som-in, e som-off. Em resumo, o som-fora-de-campo é ouvido, tem sua fonte 

sonora invisível em dado momento, mas é presente na realidade da cena; já o som-in é um som que pertence à 

realidade narrativa do filme e é representado imageticamente; o som-off está situado em outro tempo e espaço da 

cena visualizada e também não possui representação imagética. 
19 Michel Chion (2011, p. 37) levanta a discussão sobre a existência ou não de uma unidade sonora independente 

em termos de sentido, a banda sonora, que trabalhe paralelamente à imagem. Para o autor, não há banda sonora, 

nem banda imagética, apenas um lugar para o som e a imagem, por mais que, em sua colocação, a imagem seja 

mais capaz de assumir significações por si. 
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que ouvimos corresponde ao objeto visualizado. A escuta semântica se refere a sons que 

compõem um código ou linguagem e à interpretação de uma mensagem transmitida, podendo 

ser desde um discurso, um sotaque, ou uma sequência de doze batidas de sino, que simboliza o 

horário de meio-dia. Já a escuta reduzida corresponde a uma condição de escuta dedicada às 

propriedades sonoras, considerando o som como objeto final de observação. Aliada à escuta 

acusmática20, que ocorre sem a visualização de seu correspondente imagético ou causa do som, 

e a redução fenomenológica (FLÔRES, 2013, p. 71), a escuta reduzida só é eficaz graças à  

repetição dos sons21. Essa quase dissecação sonora nos leva procurar o porquê de haver uma 

sensação carregada por aquele som. Ao estudar suas propriedades e organização, 

compreendemos como sua composição, timbre e textura carregam consigo valores emocionais, 

físicos e estéticos. Virgínia Flôres considera o ato de gravar um símbolo da escuta acusmática, 

enquanto a escuta reduzida seria imprescindível no momento da edição de som, por ser a mais 

capaz de construir uma cena sonora sem cair na armadilha de criar sons reconhecíveis. 

 Acerca da questão da composição da banda sonora de um filme, Virginia Flôres 

concebe o conceito de Cenografia Sonora de maneira a se aproximar dos ambientes sonoros de 

uma cena. É um conceito similar aos processos da paisagem sonora – escuta atenta, 

identificação e orquestração –, contudo, a construção sonora de uma cenografia é 

assumidamente artificial, na defesa da construção não-natural que o espaço fílmico detém. Esse 

conceito guia tanto a escuta fílmica quanto o tratamento sonoro feito pelo editor de som. Sendo 

uma editora de som para cinema, Flôres se aproxima do som com a consciência de suas 

transformações processuais: captação, edição, mixagem e reprodução. É a partir da maneira 

com que os sons são escutados na captação de som e encadeados pelo editor de som e, deste 

modo, também escutados, que o efeito da cena será desenhado. Somadas outras instâncias 

cinematográficas, surgirá um significante. Isto não quer dizer que Flôres desenvolva regras de 

organização sonora em uma cena de modo a levar a significados pré-determinados, afinal, o 

som no cinema não é questão de “códigos, mas de efeitos” (CHION, 2003, p. 186 apud 

FLÔRES, 2013, p. 101), mas sim que a escuta fílmica é resultado dos movimentos de 

 
20 A escuta acusmática opõe-se a escuta direta, sendo esta uma “situação natural em que as fontes causadoras dos 

sons estão presentes e visíveis simultaneamente ao fenômeno” (FLÔRES, 2013, p. 52). 
21 Chion aponta a armadilha que é a escuta acusmática em primeira ocorrência - podemos ficar tentados a 

identificar os sons e conectá-los a uma causa (CHION, 2011, p. 32). 
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aproximação e afastamento de outros modos de percepção de forma a criar uma relação com o 

espectador que vá além dos materiais significantes da cena22. 

O sonoro no cinema não é construído apenas de sons audíveis, mas é enriquecido pelos 

demais componentes da situação diegética (FLÔRES, 2013, p. 24). O processo de escuta do 

filme é dependente do contexto em que os sons estão inseridos, e da seleção desses sons no 

momento da construção sonora, que por vezes deixa lacunas preenchidas por parâmetros 

acústicos virtuais. Por virtuais entende-se elementos não sonoros que influenciam a percepção 

auditiva, como uma montagem acelerada, desencadeamento de planos ou uma composição 

visual. É o que o teórico Michel Chion chama de valor acrescentado (CHION, 2011, p. 12), 

que é quando o som adiciona informações ou sentidos expressivos à imagem de forma a 

ressignificá-la, fazendo com que esse novo significado emerja naturalmente quando a imagem 

é retomada, e vice-versa. Neste sentido, um filme tem suas possibilidades inventivas 

aumentadas quando os sentidos despertados pela narrativa estão entrelaçados, como uma malha, 

abrindo espaços para que a presença de cada um contribua narrativamente o que lhe cabe em 

com suas propriedades, sem que um se estabeleça em detrimento de outro. Se a imagem deixa 

lacunas, o som de prontidão as preenche, e é nessa escuta multidisciplinar que o espectador 

compõe a relação diegética que co-pensa o filme a partir de suas associações. A presença do 

som no filme não se dá apenas por uma necessidade de fidelidade realista ao que é visto, mas é 

um fator necessário na experiência de um sensível que só se manifesta no sonoro. 

De acordo com Flôres (2013, p. 33), o som de um filme, modulado pelos alto-falantes, 

é um produto original que passa por uma recontextualização. Ele é emitido (um acontecimento 

sonoro) e gravado, e, após a gravação, é retirado de seu contexto e estudado individualmente. 

É esse processo de recontextualização que lhe permite a emergência de sua originalidade. 

Contudo, mesmo que persista um grau de originalidade da sua captação, esse som é um produto 

híbrido, presente em uma realidade específica que não é “nem a transmissão neutra de um 

acontecimento, nem algo que a técnica criaria inteiramente” (CHION, 2011, p. 84). Essa 

recriação original do som no cinema não busca a cópia, mas uma reconfiguração de contextos 

espaciais, materiais e de intensidades que se refletem nas propriedades sonoras. Este seria o 

trabalho do profissional de som no cinema: contextualizar, com objetos sonoros que podem ou 

 
22 Neste respeito, Flôres esclarece: “É possível falar das formas usadas, analisá-las, mas nunca estabelecer um 

código ou um sentido de via única. O esforço para classificar as ocorrências acústicas e formalizar seu uso tende 

a limitar sua faculdade de dispersão e de transgressão de fronteiras e espaços: é negar sua condição natural de 

evanescência” (FLÔRES, 2013, p. 101). 
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não ser correspondentes aos visualizados, um espaço e ações das personagens por meio de uma 

abordagem sonora, explorando sua capacidade acústica – por meio de uma relação de diferentes 

ruídos em uma ordenação sonora, em articulação com o texto fílmico. 

Essa contextualização do mundo a partir do som só é possível graças a essa propriedade 

sonora presente no momento da captação, que não capta a fonte do som como algo em si mesmo, 

mas a ação do som em contato com o seu contexto imediato. Graças aos estados de 

reverberação, um som não depende apenas da emissão sonora de um objeto, mas também dos 

materiais que estão ao seu redor e o próprio espaço que os abriga. Para uma exemplificação 

clara, passos dados no chão de taco da minha sala, de onde escrevo, terão proporção e 

propriedades acústicas diferentes do que passos dados na cozinha ao lado, que possui um chão 

de azulejo – a ação é a mesma, porém a relação e os elementos em jogo são diferentes e, 

portanto, não emitem os mesmos sons. Podemos considerar, assim, o som um acontecimento, 

que, quando gravado, carrega consigo vestígios do tempo e espaço onde foi propagado, e ao ser 

anunciado junto a outros sons e imagens traz uma nova configuração, incluindo os vestígios do 

equipamento utilizado para a gravação (CAMPAN, 1999 apud FLÔRES, 2013)23. Os vestígios 

do mundo carregados pelo som nos revelam que o som não é constituído pela sua fonte, mas 

pela ação que empenha em relação com o mundo. 

Flôres afirma que o potencial do som está na reconstituição de espaços sem que o 

primeiro objetivo seja o de servir à imagem, se enquadrando em representações imagéticas que 

o signifiquem. Por mais que esteja em uma constante conversa com a imagem no processo de 

exibição, sua construção não prevê uma subordinação inata que o ligue a uma determinada 

imagem “mental, real ou filmada” (FLÔRES, 2013, p. 41), e isso deixa o som aberto a 

interpretações e passeios com o espectador pela sala de cinema. O som responde por meio de 

suas formas, configurações e propriedades apenas à narrativa, ao espaço e ao tempo que lhe 

sustentam.  

A autora atribui à cenografia sonora a capacidade de traduzir ao espectador a dimensão 

espacial e temporal do filme, devido à capacidade que o som gravado possui de armazenar as 

qualidades sonoras do espaço e tempo captado. Ainda, as cenografias sonoras servem ao 

 
23

 No livro Cinema: uma arte sonora, Virginia Flôres dialoga com Veronique Campan sobre o conceito de som 

como um vestígio de qualidades acústicas do espaço e tempo e como vestígio narrativo, algo que enuncia o futuro 

e remete ao passado por meio de suas ideias estéticas ao longo do filme. O som de cinema é por sua essência “um 

vestígio do vestígio acústico inicialmente gravado e produto de uma dupla enunciação.” (CAMPAN, 1999, p. 23 

apud FLÔRES, 2013, p. 34) 



 
 

26 
 

dramático da narrativa, atribuindo peso, realidade ou profundidade à materialidade da cena. 

Encontramos uma postura sonora similar no conceito da diretora argentina Lucrecia Martel 

chamado manera de arcarse. No caderno Sonoridades (2015), Damyler Cunha traça paralelos 

entre os dois conceitos, afirmando que, enquanto a cenografia sonora diz respeito à 

dramatização da cena por meio do ambiente, a manera de arcarse é constituída através da 

utilização de objetos sonoros cotidianos que definem a sonoridade geral do filme e constituem 

o modo de agir e se relacionar com o mundo da personagem, caracterizando uma personagem 

ou situação a partir da identificação com um som específico, sendo sua variação capaz de alterar 

os valores imagéticos ao longo do filme (CUNHA, 2015, p. 27). Esse conceito é empregado 

principalmente nos filmes da cineasta argentina Lucrécia Martel em sua parceria com o diretor 

de som Guido Beremblum, em que o conceito pode ser visto na medida em que os sons são 

pensados e organizados no roteiro e fora dele para “ultrapassar livremente as zonas dos espaços 

in, off e fora de campo, entre o real e o imaginário, entre suas dimensões concretas e subjetivas, 

para provocar uma oscilação no tempo de escuta dos personagens e espectadores” (CUNHA, 

2015, p. 32). 

Relacionando um conceito com o outro, Damyler valoriza a cenografia sonora de Flôres, 

afirmando a abordagem acústica como capaz de sonorizar elementos inaudíveis, como a 

temporalidade da imagem e sua presença, por meio de situações nas quais o uso do som 

ambiente vá além da pontuação ou localização geográfica, manipulando os elementos alheios a 

ele e sustentando o espaço de forma a conferir “uma materialidade inusitada ao ambiente” 

(FLÔRES, 2013, p. 136). 

Por mais que paralelos com a paisagem sonora possam ser traçados, Flôres procura se 

distanciar da comparação ao basear sua teoria no tratamento sonoro presente em Pierre 

Schaeffer. Entre este e Murray Schafer existem algumas diferenças, principalmente entre as 

ideias de objeto sonoro e evento sonoro24. Enquanto o evento sonoro de Schafer estuda o som 

a partir de seus aspectos referenciais e semânticos, Pierre Schaeffer defende o objeto sonoro 

como algo voltado para a percepção humana em primeiro lugar, para a escuta, e não como um 

“objeto matemático” para “síntese” (SCHAEFFER, 1970 apud SCHAFER, 2001, p. 183). Por 

mais que dialogue com Schaeffer em pontos relacionados ao tratamento sonoro, Schafer o 

 
24  A respeito da aproximação ao estudo de som de Pierre Schafer e seus objetos sonoros, Murray Schafer afirma: 

“[...] estaremos igualmente interessados nos aspectos referenciais dos sons, assim como em sua interação em 

contextos de campo. Quando se focalizam sons individuais de modo a considerar seus significados associativos 

como sinais, símbolos, sons fundamentais ou marcos sonoros, proponho chamá-los de eventos sonoros, para evitar 

confusão com objetos sonoros, que são espécimes de laboratório” (SCHAFER, 2001, p. 185). 



 
 

27 
 

critica por excluir ou desconsiderar todas as características do objeto sonoro que não sejam do 

campo físico ou psicofísico. Assim, evita-se analisar o objeto sonoro “considerando seus 

aspectos referenciais ou semânticos” (SCHAFER, 2001, p. 185), de forma a confundi-lo com 

sua fonte ou o corpo que o produziu25. A diferença entre eventos sonoros e objetos sonoros não 

estaria em seu acontecimento ou captação, mas no momento de sua escuta e análise, efetivada 

pela escuta reduzida. Enquanto os objetos sonoros são analisados, como Schafer gosta de 

chamar, “em laboratório”, isolados nas propriedades físicas e psicofísicas do som, os eventos 

sonoros são identificados e estudados tendo a “comunidade significadora” por referência. 

De fato, a escuta reduzida de cada som dá margem para uma exploração das 

possibilidades plásticas que possuem a partir das suas modificações em seus variados 

momentos. Assim, podemos afirmar que a relação do objeto sonoro com a escuta é primordial 

para a sua existência. O objeto se constitui na ação intencional da escuta, ou, como atesta 

Schaeffer, “o objeto sonoro está no encontro de uma ação acústica e de uma intenção de escuta” 

(1966, p. 271 apud FLÔRES, 2013, p.72) – grifo nosso. 

A abordagem sonora de Pierre Shaeffer e os processos de escuta reduzida muito 

serviram ao campo sonoro no cinema, especialmente nos processos de edição e tratamento 

sonoro das cenas, contribuindo para diminuir a hierarquia de categorias sonoras da cena, em 

direção a uma valorização dos ruídos e do som ambiente como um dos principais compositores 

da cena sonora. Além disso, apontam para um estudo do som que vá além da causa e significado, 

mas que pense como suas organizações acústicas são capazes de criar efeitos múltiplos – tanto 

de contextualizações ou de sensações, reconhecíveis ou não reconhecíveis.  

Ainda, a escuta reduzida é “não-espontânea” e “antinatural” (FLÔRES, 2013, p. 72), e 

nos leva a afinar o ouvido e perceber o som sem se deter nas qualidades alheias a ele, 

debruçando-nos sobre o som em si, de forma a nos desligarmos das causas e trazermos a 

consciência às suas propriedades: textura, massa, timbre e velocidade. Contudo, vale considerar 

se essa relação antinatural com o som é uma abordagem que nos interessa neste momento. 

Apresenta-se a nós a necessidade de aliá-la a alguns elementos da percepção. Realmente, a 

escuta reduzida é necessária para o momento de edição e composição acústica do filme, 

entretanto, ela não nos aparenta ser algo que dê conta de um primeiro contato com o sonoro. 

 
25 Na tentativa de diferenciar objeto sonoro e evento sonoro, Schafer utiliza uma citação de Pierre Schaeffer para 

afirmar que “’o objeto sonoro não pode ser confundido com o corpo sonoro pelo qual é produzido’, pois um corpo 

sonoro “pode suprir uma grande variedade de objetos, cuja disparidade não pode ser reconciliada por sua origem 

comum’.” (SCHAEFFER, 1967 apud SCHAFER, 2001, p. 185) 
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Para tanto, precisamos pensar mais no sujeito da escuta do que necessariamente no objeto 

escutado. 

Tim Ingold, em seu livro Estar Vivo (2015), questiona a postura do observador no campo 

antropológico, aproximando-se dos campos da arte para pensar em formas de se relacionar com 

o ambiente. Para ele, é insustentável a convicção que o antropólogo deve apenas “observar e 

descrever a vida tal qual a encontramos” (INGOLD, 2015, p. 11) mas não mudá-la, enquanto 

ao campo artístico é permitido propor novas formas. A verdade é que esse processo de observar, 

descrever e propor está tanto no campo antropológico quanto no artístico, contudo, Ingold 

afirma que a arte, para ter força de inovação, precisa estar profundamente centrada na 

“compreensão do mundo vivido”, e por vezes a descrição do antropólogo não passa de uma 

especulação de formas de vida com que ele nunca interagiu de maneira participativa. Trazemos 

essa questão para os Estudos de Som. Será que por vezes o profissional mantém-se afastado em 

“laboratório”, especulando sobre o sonoro da cena, pouco imerso nos sons-que-estão-por-aí? 

Neste trabalho, procuramos defender que, ao estudar um som ou um espaço a busca de 

sons, o diretor de som deve se perceber também como parte da equação na construção sonora, 

assim, uma relação não-natural pode não ser o caminho ideal rumo a uma abordagem com mais 

alteridade  em relação ao mundo. O profissional de som é o sujeito que descodifica os códigos 

sonoros em um espaço e, ligado à arte, também realiza processos de expressão a partir de suas 

ações. Para o filme, ele pode ser o sujeito criador de territórios, assim como as personagens 

agentes nas cenas. Portanto, sua aproximação e interferência no ambiente sonoro pode ser maior 

e não menor. Se ele estiver aberto a não abstrair os sons até que interaja com eles, os escute 

com o corpo e explore suas capacidades acústicas, o profissional de som pode conseguir aplicar 

sua intenção de escuta ao interagir na construção dos elementos sonoros de um espaço fílmico. 

I.3. Uma escuta do mundo, ou território sonoro 

Novamente, tudo começa com a escuta. Contudo, neste caso, a escuta vem antes mesmo 

da gravação de sons. Para aliar a construção sonora de um filme às práticas de cinema-educação, 

é importante falar não só sobre a escuta que envolve o tratamento de um objeto sonoro, mas 

também a escuta que permite o sujeito se aproximar desse som. É preciso conversar sobre a 

escuta do mundo. 

O primeiro passo para escutar o mundo é estar nele. Neste sentido, vale a pena sair do 

campo do cinema e da acústica para trilhar pela antropologia. Tim Ingold propõe um 
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afastamento da percepção como um processo divisório entre a mente e a matéria. Para ele, os 

nossos ouvidos, assim como os olhos, não são meros instrumentos de recepção, como aparelhos 

de playback (INGOLD, 2007, p. 10), que permitem a entrada dos sons e os disponibilizam para 

interpretação por parte do nosso consciente. Antes, os ouvidos seriam condicionantes da 

percepção em movimento e construtores de experiências sensíveis – utilizamos o ouvido para 

viver e estar no mundo.  

Para que chegue nessas conclusões, Ingold se aproxima de Merleau-Ponty e James 

Gibson. Pelas ideias deste primeiro, compreendemos que o som, mais do que um fragmento 

acústico, é uma experiência – uma condição ontológica para o poder ouvir. Quando ouvimos, 

afirmamos não que podemos ouvir coisas, mas que podemos ouvir (INGOLD, 2005, p. 99). 

Segundo o autor, não poderemos ouvir se não estivermos imersos no que Merleau-Ponty chama 

de “solo do sensível” (1964, p. 160 apud INGOLD, 2005, p. 99), uma condição, como o som 

ou a luz, que fundamenta nossa experiência. No caso da luz e sua recepção, assim como para 

ouvir é necessário estar imerso na fundação sonora, para ver devemos estar imersos nela. Esse 

fator de imersão se aplica à visão e a escuta, tornando as contribuições multissensoriais desses 

sentidos muitas vezes difíceis de separar – diferentemente da escuta causal, não estamos 

limitando o som ao seu fator referencial, mas afirmamos que a percepção não é unissensorial. 

Ao nos movimentarmos pelo mundo, ouvimos em meio das coisas, vemos em meio das coisas. 

Nós também sentimos em meio às coisas – assim como a experiência da luz é condição para a 

visão das coisas, o sentir é anterior ao toque. O sentir reside no entrelaçamento do observador 

com o mundo, que provê o meio onde as coisas acontecem – para a distinção das coisas como 

objeto de toque e o observador como o agente que as toca (INGOLD, 2005, p. 99). 

Tratemos agora das ideias daquele segundo. James Gibson, em seu livro A abordagem 

ecológica da percepção visual (1976), distingue “três componentes do ambiente habitado” 

(INGOLD, 2015, p. 53): meio, substâncias e superfícies. Resumidamente, o meio pode ser 

entendido como o ar, um meio que oferece pouca resistência para nos movermos e agirmos nele 

e sobre ele, bem como nos é vital para a respiração e ainda transmite energia, calor e vibração 

mecânica, de forma que podemos enxergar, escutar, sentir e cheirar através dele. O meio 

proporciona movimento e percepção. As substâncias, por sua vez, são resistentes tanto ao 

movimento quanto à percepção. Os materiais que correspondem às substâncias são quase todos 

mais ou menos sólidos, fornecendo os fundamentos físicos necessários para a vida, contudo, 

geralmente é inviável ver ou se mover através deles. As superfícies ficam entre os meios e as 

substâncias. Possuem propriedades que incluem grau de persistência e resistência, forma e 
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textura. São onde a energia luminosa é refletida ou absorvida, quando as vibrações são 

transmitidas para o meio; são também aquilo que tocamos com o corpo e onde ocorre a difusão 

com o meio. Podemos afirmar que a percepção do meio é fruto dessa interação com a superfície, 

assim, o sonorizar é uma ação do som sobre a superfície. 

A partir dos estudos em Merleau-Ponty e Gibson apresentados em Ingold, podemos 

compreender o som como um fluxo de meio – nossa escuta se dá a partir de nosso movimento 

no mundo, e nas mudanças de foco entre as relações entre o meio e a superfície. Assim, 

podemos assumir o som menos como um objeto da nossa percepção, e mais como um 

movimento em transformação que abarca o que escutamos: as relações com o meio – o meio 

não é o que percebemos, mas é o em que percebemos (INGOLD, 2005, p. 102). Se não ouvimos 

o som, mas ouvimos nele, então, o som seria uma mistura das ações projetadas em uma 

superfície. Aí está a importância da participação ativa do diretor de som com os materiais. 

Pensar no som é estar imerso nele enquanto este ressoa pelas superfícies de um espaço. É pensar 

nas condições materiais que fazem o som ser como ele é. Tornar sonoro é permitir os 

movimentos do som pelos corpos e modular sua propagação.  

Giuliano Obici fala sobre a relação das sonoridades com a ideia de território em sua 

dissertação de mestrado Condição de Escuta (2006), em que procura mapear alguns conceitos 

nos textos de Gilles Deleuze e Felix Guatarri para defender a existência do território sonoro. 

Tomamos esse conceito como base para pensar a aproximação sonora no cinema e posturas 

possíveis para o realizador/educador e sua relação com o mundo.  

Ao apresentar o conceito de território, Obici defende que ele é, antes de tudo, construído 

– ele não é dado como pré-existente antes de sofrer as ações qualitativas de sujeitos. 

“Territorializar” é uma ação que demanda um sujeito e implica delimitar um lugar a partir da 

apropriação e transformação de códigos e meios daquele espaço – o território se torna o produto 

dos processos de descodificação dos códigos26. O território “ganha consistência quanto mais 

descodificação ocorrer” (OBICI, 2006, p. 76). Quanto mais os sujeitos manejarem os objetos e 

as normas do lugar, mudarem os códigos e ressignificarem a estrutura, mais relações de troca 

surgirão e assim o fator de territorialização aumenta. 

 
26 Obici apresenta a ideia de descodificação em Deleuze e Guatarri como algo que transforma o código: 

“Descodificar é transformar o código, fazê-lo ritmo, diferenciação, produção de diferença. Os códigos já existem 

num espaço, porém, quando um bicho maneja as folhas, os galhos, as plantas, e os sons de um lugar, ele está 

criando território, ao mesmo tempo em que subverte os códigos ali existentes” (OBICI, 2006, p. 76). 
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 O conceito de território nos interessa para pensar os espaços que ocupamos e como os 

ocupamos. Um indivíduo pode não se sentir parte daquele espaço até que modifique suas regras. 

Os códigos não são mais do que regras estabelecidas sobre um ambiente, de modo que 

transformar um espaço em um território é então um ato disruptivo27 que prevê a reconfiguração 

de códigos. Por exemplo, transformar o pátio da escola em um lugar onde não mais os alunos 

serão vigiados por um monitor, mas onde poderão caminhar de olhos fechados, sendo guiados 

por outros colegas, e perceber o espaço pela textura do chão, pelo vento no rosto, pelos cheiros 

e sons que os rodeiam, para enfim abrir os olhos28 e ver que o mundo não se pôs fixo diante 

deles no instante que abriram os olhos, mas que esse mundo tomava forma enquanto a 

caminhada se estabelecia (INGOLD, 2005, p. 99). É possível pensar a escola, um espaço de 

normas e condutas, como um território construído pelos alunos? Poderia o cinema-educação 

acessar essa possibilidade ao transformar janelas em molduras do mundo? Essa postura faria 

parte da “mistura com o mundo” (INGOLD, 2005, p. 99), para não observarmos as coisas, mas 

entre as coisas? 

 Para começar a pensar em território sonoro, é importante destacar que o território é um 

espaço de passagem (OBICI, 2006, p. 78) entre meios. Da mesma forma que um espaço é 

territorializado, um território pode ser sempre desterritorializado ou reterritorializado29. De 

fato, em especial, o território sonoro está sempre em um estado de provável 

desterritorialização30 - o som viabiliza essa fragilidade do território. A inclusão do fator de 

desterritorialização à natureza do sonoro revela a sua intensa potência ao agir em nossa 

subjetividade. Assim como o dispositivo da sala de cinema31 é feito de modo a nos transportar 

 
27 Entende-se por ato disruptivo uma ação ou momento que interrompe o discorrer de outro ou dos demais 

acontecimentos, impedindo-os de ocorrer de sua forma usual, ou propondo ação alternativa. Em Deleuze e 

Guatarri, a arte possui caráter disruptivo por ser uma rebeldia descentralizadora da normalidade. Encontramos uma 

passagem no livro O que é filosofia (1992): “... mas o poeta, o artista abre uma fenda no guarda-sol, rasga até o 
firmamento, para fazer passar um pouco do caos livre e tempestuoso (...). Será preciso sempre outros artistas para 

fazer outras fendas, operar as necessárias destruições, talvez cada vez maiores, e restituir, assim, a seus 

predecessores a incomunicável novidade que não mais se podia ver” (DELEUZE, GUATARRI, 1992, p. 261-262). 
28 Essa descrição se refere a possíveis acontecimentos na realização do dispositivo “Preparação para o Minuto 

Lumière” presentes no caderno do Inventar com a Diferença (MIGLIORIN et al., 2016, p. 22). 
29 “Um território está sempre em vias de desterritorialização, ao menos potencial, em cias de passar a outros 

agenciamentos, mesmo que o outro agenciamento opere uma reterritorialização” (DELEUZE, GUATARRI, 2005, 
p. 137 apud OBICI, 2006, p. 76). 
30 “Um TS [território sonoro] está sempre prestes a se desterritorializar. Diferentemente de outras matérias de 

expressão, o som possibilita essa fragilidade do território com maior intensidade” (OBICI, 2006, p. 104). 
31 É importante reforçar que o termo dispositivo da sala de cinema não é mesmo do dispositivo utilizado no campo 

da educação. Como havíamos falado anteriormente, dispositivo é um termo mutável. Neste caso, o conceito de 

dispositivo de cinema é abordado por André Parente (cf. PARENTE, CARVALHO, 2009), em diálogo com os 

escritos de Jean-Louis Baudry, principalmente Cinema: efeitos ideológicos produzidos pelo aparelho de base 

(1970), em que o autor apresenta a ideia de que as estruturas da sala de cinema, bem como as condições de projeção 
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e nos manter imersos em um mundo outro, podemos facilmente nos desconcentrar com um som 

alheio ao filme, a luz de um celular ou até mesmo um som pontual emitido em uma das caixas 

surround que nos afasta da tela. 

Podemos afirmar que um grande desafio da construção sonora no cinema pode ser 

permitir-se construir territórios sonoros que abracem o grau de desterritorialização presente no 

sonoro. Intentamos aqui propor que essa construção não se baseie em uma “escuta ideal” ou na 

“afinação de um espaço”, mas que configure um território a partir da interação com seus códigos 

e da escuta da sonoridade dos meios, produzindo, assim, o pensamento narrativo do filme a 

partir da dramaticidade do sensível32. Ao longo dos dois próximos capítulos, tentaremos 

exemplificar como um pensamento sonoro pode ir além da identificação de sons ou de sua 

inteligibilidade, mas ser criado a partir de uma escuta que sonoriza o mundo, tornando sonoro 

o que não é sonoro33 a partir de um encontro de escutas. A apropriação do fator 

territorializante/desterritorializante do som no cinema pode acontecer tanto na ação da escuta 

do espectador, que preenche as lacunas descodificando os códigos do filme – estabelecendo, 

assim, a escuta fílmica –, quanto pelo sujeito diretor de som, na própria construção narrativa, 

que se apodera dos códigos para criar expressividades no filme através do som.  

Para Obici, é necessário assumirmos o duplo fragilidade/potência presente no sonoro 

para alcançarmos, seja como educador, espectador, diretor de som, essa construção orgânica do 

som: 

O som carrega a potência do intensivo que opera em nossa subjetividade, de maneira 

muito particular, simultaneamente frágil e potente. Dizemos frágil porque o fluxo 

intensivo que o som atualiza em nossa subjetividade pode ser desfeito a qualquer 

momento por um evento que venha a interrompê-lo. Dizemos que o som é potente 

porque tem a capacidade de mobilizar com pouco (OBICI, 2006, p. 104). 

Fora da questão fílmica, Obici defende que o indivíduo constantemente pode degustar 

da capacidade do som de nos levar para outros territórios. Ele cita como os aparelhos musicais 

podem colocar em prática o projeto sonoro de Murray Schafer e alterar a paisagem sonora à 

nossa volta: no meio do trânsito, um rádio; ao invés da noite barulhenta da capital, sons da 

 
e escuta, ditariam a percepção do espectador, de maneira que os efeitos sofridos pelo espectador ao assistir um 

filme estariam mais relacionados a essa estrutura do que à organização narrativa e discursiva contida na imagem 

e no som. 
32 Obici declara que um dos desafios da escuta é “restituir a dramaticidade do sensível de que ela é portadora, sem 

a pretensão de afinar o mundo [...]” (OBICI, 2006, p. 98). 
33 “É desde sempre que a pintura se propôs a tornar visível, ao invés de reproduzir o visível, e a música de tornar 

sonoro, ao invés de reproduzir o sonoro” (DELEUZE, GUATARRI, 2005, p. 164 apud OBICI, 2006, p.97). 
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floresta ou frequências tântricas nos ninam. Obici complementa que esses sons agem nos 

teletransportando para demais territórios sonoros, como uma forma de escape da realidade34.  

Dentro da questão fílmica, essas ações não correspondem apenas à criação de um espaço 

confortável, mas também preveem a manifestação de qualidades artísticas. As marcas feitas no 

processo de territorialização promovem atos expressivos, de modo que o território ao ser 

formado possua valor existencial e expressivo daquele sujeito, determinando as distâncias entre 

o “eu” e o “outro” (OBICI, 2006, p. 76). As qualidades expressivas que fundamentam o 

território são essenciais para o estabelecimento da horizontalidade nos processos de uma  

educação não hierárquica. Tendo a igualdade como pressuposto, a escuta é uma condição que 

enuncia a alteridade do grupo em uma busca pelo “outro” e pelo mundo. Já o diretor de som 

pode realocar os códigos de um espaço em uma visita prévia e, com uma escuta paciente, 

descobrir os movimentos acústicos disponíveis e exploráveis. As ações dos sujeitos podem 

trazer à tona materiais de expressão, que podemos entender também como assinaturas do 

território que o qualificam como produto expressivo de um sujeito. Após essa qualificação 

expressiva, o território pode adquirir funcionalidade35, modificando o ambiente, de forma que 

os componentes se tornam expressão de um ato que, simultaneamente, é uma marcação de posse 

(OBICI, 2006, p. 78). 

Pensando o diretor de som como sujeito criador do território sonoro do filme, vindo este 

a ser experimentado tanto pelos personagens da narrativa quanto pelos espectadores, a ação 

desse profissional pode ir além de uma representação realista do mundo espelhado. Em um 

artigo acerca das escutas dos ambientes urbanos pelo cinema, Fernando Morais da Costa 

questiona a possibilidade do som em emular o espaço urbano. Para tanto, o autor dialoga com 

Angela Prysthon em seu estudo sobre a representação das metrópoles latino americanas no 

cinema: “[...] as cidades visíveis no cinema latino-americano contemporâneo não são 

necessariamente um reflexo do real, não correspondem a simulacros exatos do real, mas muitas 

 
34 “Não é simplesmente a potência dos sons afinados que possibilita tamanha desterritorialização. Muitas vezes, 

em face do desejo de escapar, não queremos permanecer na condição que nos encontramos. [...] Em uma situação 

desconfortável, escutar de repente uma melodia que enuncie um outro estado para além daquele indesejável faz 

com que o fio de melodia se torne linha de fuga. Um outro território sonoro se torna potente, pois aumenta a 

potência de outros encontros. [...] Talvez o mundo dos sons musicais seja, neste aspecto, mais interessante do que 

os sons da cidade. Ele “pode mais”, pela sua maior capacidade de desterritorializar a escuta do que outros sons, 

estabelecendo linhas que permitem fugir” (OBICI, 2006, p. 101). 
35 “O território não é primeiro em relação à marca qualitativa, é a marca que faz o território. As funções de um 

território não são primeiras, elas supõem antes uma expressividade que faz o território [...], são produtos da 

territorialização” (DELEUZE, GUATARRI, 2005, p. 121-2 apud OBICI, 2006, p. 77). 
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vezes transformam o real, modificam o real” (PRYSTHON, 2006, p. 259 apud COSTA, 2012, 

p. 9). Assim, é mais interessante perceber o som no cinema não como um simulador de 

realidades, mas como um criador de novos territórios. Partindo pelo princípio da construção de 

território como uma construção expressiva, podemos afirmar que a arte pode criar territórios. 

A arte trata o território como a criação de “mundos possíveis”, uma vez que possui a capacidade 

de relacionar códigos em diferentes velocidades e assim gerar impressões, emoções e 

subjetividades – pensamentos em forma de sensações (OBICI, 2006, p.80). 

Qual seria a diferença, então, entre um projeto sonoro que ressoa de uma paisagem, a 

construção de objetos que constituem uma cenografia e a descodificação de códigos que se 

traduzem em uma expressão sensível e em um território? 

A aproximação sonora da parte do diretor de som, por mais que tenha uma abordagem 

de sensibilização acústica, pode construir uma paisagem sonora e, muitas vezes, ele a utiliza 

para uma abordagem “higienista” do som, afastando também o ouvir dos demais sentidos ao 

“limpar” essa a paisagem. Entretanto, se o profissional se atém a construir uma cenografia 

sonora, já em sua definição, corre o risco de não valorizar a relação do profissional com o seu 

material de estudo e de nem analisá-lo de uma forma engajada com o mundo para além do 

escutado de forma reduzida. Os objetos sonoros são postos isolados de contexto, assumindo 

uma possível alienação no material escolhido. Assim, o som pode estar limitado, baseado em 

uma relação fixa com a artificialidade fílmica criada, sem a potencialidade de transformação 

desse ambiente pelo som através das descodificações do ambiente. O território sonoro, assim 

como o conceito de território, ao contrário, não é algo pré-existente, mas precisa ser construído 

a partir de processos de descodificação dos sons existentes no espaço. Dessa forma, o objeto 

sonoro em si não possui a propriedade territorializante. Não basta selecionar sons causais ou 

tratá-los com a manipulação do objeto, antes de tudo é necessário mudar os processos de 

perceber os sons, escutando-os , na sua relação com o sensível36, menos como uma função e 

mais como expressividade. Dessa forma encontramos no conceito de território sonoro a 

ferramenta para estudarmos os processos de escuta do educador de cinema ao trabalhar com 

dispositivos audiovisuais e do diretor de som na construção sonora do filme.   

Pensar no Território Sonoro de um filme pode ser pensar mais nas potências e 

despotências produzidas a partir dele do que na sua harmonia, beleza ou inteligibilidade. O 

 
36 “É preciso discernimento na utilização dos sons para tornar sensível o sonoro, [...] é preciso prudência para 

tornar o corpo potente, para não acabar por anestesiá-lo” (OBICI, 2006, p. 99). 
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território sonoro pode produzir qualidades expressivas, modos de escuta e a modulação de 

subjetividades (OBICI, 2006, p. 105). Podemos dizer que o que difere os territórios sonoros 

“não são os códigos-sons, mas qualidades e emoções específicas que põem para trabalhar o 

sonoro” (ibidem). Para o autor:  

O poder do Território Sonoro está na capacidade de estabelecer encontros mais ou 

menos potentes com o sonoro. Certas sonoridades – de certos lugares, máquinas, 
instrumentos – tendem a provocar estados de afetação com maior facilidade, sejam 

eles positivos, sejam negativos. (...) O TS, por ter essas capacidades de afetação, tende 

a exercer uma condição de poder sobre nossa matéria sensível (ibidem)  

A conceituação de Obici encontra reforço nas provocações de Tim Ingold acerca da 

necessidade de uma percepção multissensorial para uma experiência imersiva: 

Para eles [Merleau-Ponty e James Gibson], os sentidos existem não como registros 

distintos, cujas impressões separadas são combinadas apenas em níveis mais altos do 

processo cognitivo, mas como aspectos do funcionamento do corpo todo em 

movimento, integrados na própria ação de seu envolvimento com o ambiente. 

Qualquer sentido, ao “se direcionar” a um objeto particular de atenção, traz consigo 

as operações concordantes de todos os outros (INGOLD, 2008, p. 22). 

 Com essa provocação, outros questionamentos somam-se ao caminho que percorremos 

até aqui e indagamos: como o diretor de som se põe a escutar o mundo de modo que se abra 

não só para o que é audível, mas também às superfícies, às substâncias e aos meios pelos quais 

o som se propaga? De que forma o som consegue se relacionar com o vento, com o correr das 

águas, com o frio das montanhas e com a luz que faz ver todas as coisas? Como sonorizar o 

que percebemos através da visão ou do tato, mas que se agrega ao sonoro? Como sugerir uma 

abordagem sonora para um filme que não se baseie na imagem, mas também se constitua 

sonoramente em relação aos demais sentidos? Como explorar o som na educação sem que essa 

exploração parta de uma instância referencial? Talvez expandir a percepção sonora para os 

sentidos não audíveis seja uma maneira de criar molduras para que o mundo possa fazer-se 

ouvir. 
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II 
o risco do encontro 

 

Neste capítulo, gostaríamos de nos ater às questões relacionadas ao cinema-educação, 

embora possam ser facilmente espelhadas ao fazer cinematográfico. A partir das ações 

educativas da pedagogia dos dispositivos, explicitada a seguir, propomos outras formas de nos 

relacionarmos com o mundo, estabelecendo um encontro entre sujeitos e territórios a partir do 

cinema. Apresentaremos, a seguir, princípios teóricos e metodológicos consolidados ao longo 

da formação em licenciatura de Cinema-Audiovisual. Grande parte desta teorização foi 

desenvolvida por meio de pesquisas e experimentações com cinema-educação realizadas em 

parceria37 ao longo de três períodos de estágio38 necessários para a formação na Licenciatura 

em Cinema e Audiovisual no Laboratório Kumã, vinculado ao Departamento de Cinema e 

Vídeo da Universidade Federal Fluminense (UFF). Durante os anos 2018 e 2019, a autora do 

presente trabalho fez parte da coordenação de dois projetos: Grupo de Cinema e Formação de 

Professores no Audiovisual39 e Cinema, Sujeitos e Territórios40. 

O primeiro contato com a pedagogia do dispositivo aconteceu em uma atitude de 

observação da gestão de Cezar Migliorin e Douglas Resende41 no primeiro projeto supracitado. 

O grupo de professores se organizava em uma estrutura muito similar às práticas que 

desenvolvemos posteriormente: encontros semanais, sem data prevista para fim, sem 

programação pré-definida e sem conteúdo programático. Cada encontro era pensado como algo 

novo e autônomo. Professores entravam e saíam do projeto o tempo todo e, um pouco por isso, 

as atividades propostas em um encontro se estendiam no máximo para o seguinte: a formação 

estava sempre recomeçando. É quase certo dizer que nossa própria formação estava sempre 

recomeçando também. Quando achávamos que havíamos entendido as propostas de ações, 

 
37 Fizeram parte dessas ações pedagógicas no Laboratório Kumã: Ana Luísa Mariquito Reis, Keven Fongaro 

Fonseca, Viviane Cid, Diogo Ribeiro, Matheus Hoffman, Vinícius Curvelo, Cezar Migliorin e Douglas Resende. 
38  Parte dos relatos escritos neste capítulo foram destinados às matérias de PPE (Pesquisa e Prática de Ensino), 

tendo como coautor o licenciado Keven Fongaro Fonseca, parceiro das práticas pedagógicas a serem citadas. 
39 Para conhecer mais sobre o grupo de professores ler “Experiências de um grupo de cinema formado por 

professores da Educação Básica – Relatos de práticas em grupo promovidas por dispositivos” (REIS, et al, 2020) 
40 Para conhecer mais dos projetos, acessar: <http://cinemasujeitoseterritorios.uff.br/>.  
41 Professores do Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense e coordenadores do 

Laboratório Kumã. 
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Migliorin e Resende tomavam posturas que colocavam o grupo de cabeça para baixo e depois, 

quando conversávamos sobre a experiência, tudo fazia sentido novamente. As paredes 

vermelhas do Laboratório Kumã abrigavam as intermináveis conversas sobre as práticas 

estabelecidas. De início, apenas ouvíamos e anotávamos apontamentos que clarificariam 

futuras decisões, mas, ao longo do tempo, quanto mais participávamos, mais nos sentíamos 

parte do projeto tanto quanto os coordenadores a quem acompanhávamos. Após algum tempo, 

eles nos fizeram o convite para coordenar um novo grupo de formação de professores que se 

formaria junto a dois professores que passaram por aquela experiência: Viviane Cid e Diogo 

Ribeiro42. Paralelamente, recebemos o convite da ONG Ecofalante para iniciar um projeto em 

parceria com o laboratório que visasse o contato da universidade com a comunidade local por 

meio da exibição de filmes e debates – o programa Ecofalante Universidades. A 

responsabilidade de coordenar dois grupos diferentes, mas com uma base metodológica muito 

próxima, intensificou a necessidade de organizarmos as linhas educativas do dispositivo, quase 

como um guia para nossos primeiros passos na Educação. 

 

II.1. Fazer para então entender o que se quer 

No segundo semestre de 2018, começamos a desenvolver o projeto em parceria com a 

ONG Ecofalante na intenção mútua de levar os filmes da Mostra Ecofalante de Cinema 

Ambiental para espaços organizados de exibições com debates, sempre gratuitas e abertas ao 

público. Os filmes tratavam de questões socioambientais e eram, em maioria, filmes 

documentários, produtos de um cinema de resistência que usa o audiovisual como forma de se 

relacionar com mundos muitas vezes não vistos ou ouvidos – muitos dos filmes eram produções 

coletivas feitas a partir de oficinas, encontros grupais e processos compartilhados, o que 

dialogava muito com as práticas realizadas no Laboratório Kumã. 

Interessava-nos, então, utilizar o acervo da mostra para propor atividades pedagógicas 

e experimentá-las em grupo, sobretudo pelo desejo de inserir o projeto no movimento da 

primeira Licenciatura em Cinema e Audiovisual do país43, transformando as ações do projeto 

 
42 Posteriormente, saímos do grupo de formação de professores e outros dois licenciandos entraram em nosso 

lugar: Matheus Hoffman e Vinícius Curvelo – uma maneira de não centralizar autoridades. Assim, em 2019 

realizamos simultaneamente dois trabalhos de coordenação de grupos: um com os professores e outro com o núcleo 

Cinema, Sujeitos e Territórios. 
43 Para saber mais sobre a organização do curso de Licenciatura em Cinema e Audiovisual e sua relação com o 

campo de Cinema-Educação no Brasil, ler a monografia de Lucas de Martin Fortunato, Visão Docente: um estudo 

sobre a relação do Cinema e do Audiovisual na educação básica (2019). 
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em ações pedagógicas e educativas. Ao invés de um espaço para dar aulas ou de um espaço 

para aprender com os filmes, desejávamos ter um grupo de pessoas que se encontrassem para 

discutir a partir de um elemento comum. Incluso nesse grupo está o educador, assumindo uma 

postura de “não-ensinador”. Essa posição se mantém apoiada no pressuposto da igualdade (cf. 

RANCIÈRE, 2002), que prevê a circulação de conhecimento pautada na ausência de uma figura 

professoral, que dita o certo e errado. A igualdade tem por consequência a horizontalidade das 

relações em sala, que produz conhecimento ao invés de transmiti-lo por um professor (REIS; 

FONSECA, 2020). Devido à experiência com o grupo de professores, o pensamento de 

trabalhar com a noção de dispositivo no projeto foi imediato, juntamente à proposta de realizá-

lo contando com a dimensão do grupo – o que já altera a noção pedagógica primária, realizada 

no Inventar com a Diferença. Além disso, adicionamos uma outra abordagem pedagógica aos 

encontros – feita em conjunto, que previa processos de desindividualização e formação de 

grupo –, a dinâmica, além das exibições pedagógicas. Alguns meses depois, em cinco de abril 

de 2019, começavam as atividades do Cinema, Sujeitos e Territórios, o projeto de extensão do 

Laboratório Kumã por nós coordenado. 

Chegamos nas conclusões metodológicas adequadas sobre como fazer todos esses 

projetos ao longo do primeiro semestre de 2019. Precisávamos de algumas experimentações 

para poder entender o que queríamos e o que não queríamos para o projeto, e de outras para 

entender o que poderia ou não ser utilizado para alcançar o que queríamos. 

 

II.2. Disparadores, não temas 

Algo estava claro para nós desde o início das realizações do projeto Cinema, Sujeitos e 

Territórios, por causa da noção de grupo: não teríamos atividades tematizadas em aspecto 

algum. Nem por filme, pois escolhíamos os filmes a serem exibidos sem assisti-los antes44, nem 

por convidado especial, pois o grupo prevê horizontalidade; nem por roteiro, para que nada 

fosse estruturado fora do encontro, nem por conteúdo a ser ensinado, pois o encontro prevê que 

 
44 Quando fizemos a primeira seleção dos filmes que utilizaríamos, decidimos exibir apenas filmes que não 

tínhamos assistido. Como não desejávamos desde o início em caso algum utilizar os filmes como ponto de partida 

para transmitir nossos conhecimentos, isso não pareceu um problema; não obstante, a prática acabou se mostrando 

muito poderosa no sentido pedagógico. Sem nenhuma concepção anterior à exibição sobre a “capacidade” 

pedagógica do filme em questão, tomamos como ponto de partida a convicção de que qualquer filme poderia ser 

mobilizador de um encontro e de seus processos pedagógicos. O que interessa é ter a experiência de ver o filme 

juntos para podermos depois conversar em grupo com uma base comum; se o filme é bom ou ruim, se ele fala 

disso ou daquilo, etc., não é determinante para que a experiência ocorra ou não e é, portanto, irrelevante – enquanto 

se insere no movimento do grupo. 
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o conhecimento seja mobilizado e circule livremente pelo grupo, e não “passado” (BERGALA, 

2008, p. 63)45.  

Nosso primeiro encontro, uma exibição, foi muito revelador: nos ensinou inclusive que 

o tema pode estar nas mínimas escolhas, principalmente quando se institui um convidado. No 

primeiro encontro promovido pelo projeto, exibimos dois filmes e convidamos o diretor de um 

deles para uma discussão depois da exibição. É claro que exibir um filme e conversar depois 

com seu realizador é algo que possui grande valor pedagógico e uma alta ocorrência de ensino-

aprendizado, mas não é de todo compatível com a ideia de grupo que gostaríamos de formar, 

principalmente no início dos trabalhos, em que buscávamos estabelecê-lo na certeza de uma 

igualdade a ser verificada e não uma desigualdade a ser “reduzida” (RANCIÈRE, 2002, p. 11). 

Quando se convida alguém de fora do grupo especificamente para falar, uma fala é autorizada 

em detrimento das demais. O problema é que dar a fala a uma pessoa significa não dar a fala 

para todo o resto (REIS; FONSECA, 2020). Essa primeira experiência nos levou a enxergar até 

mesmo o educador por esse viés. 

A questão dos convidados é refletida na tematização. Não poderíamos trabalhar com 

temas. Temas criam também lugares de saber, de fala e de escuta. Dizer que um encontro é 

sobre alguma coisa significa imediatamente admitir que os participantes devem se manifestar 

sobre algo, o que tanto inibe participações quanto alimenta outras de forma desigual. Um tema 

pressupõe que alguém que o conhece “melhor” terá uma vantagem sobre o assunto, podendo 

criar uma determinação do que é certo ou errado sobre o objeto da conversa (REIS; FONSECA, 

2020). Não estamos dizendo que esta era a intenção daquele diretor convidado, e sim que os 

demais participantes do grupo poderiam se sentir impelidos a não falar, preferindo o silêncio 

como forma de calar-se e “deixar para quem sabe”46. Isto seria imperdoável para nós, 

educadores. Percebemos que dificilmente pode-se imaginar um encontro com alguém que 

chega com autoridade e com o propósito de assumir essa vantagem sobre o grupo. Será, muito 

provavelmente, um ajuntamento com lugares de fala marcados, algo muito próximo de uma 

aula no sentido tradicional, a menos que se consiga inserir o convidado na dinâmica do grupo, 

 
45 Alain Bergala, em seu livro referência sobre cinema-educação, A Hipótese Cinema (2008), categoriza o 

professor como um “passador”, reduzido a alguém que deve ter o conhecimento de “bons filmes” para transmiti-

los aos alunos. 
46 Essa frase foi uma devolutiva de uma das participantes do grupo, que manteve o silêncio durante o encontro e 

no final se abriu ao grupo dizendo que, em paráfrase, em debates preferia não falar nada e deixar fazê-lo quem 

sabe. Essa fala nos atravessou e nos fez repensar as configurações das exibições e dos convidados. Apresentamos 

a situação para a ONG Ecofalante, que não se opôs a ela, e então deixamos de lado a ideia de trabalhar com 

conversas com convidados após as exibições dos filmes: abandonamos as “exibições com debates” no sentido 

tradicional. 



 
 

40 
 

caso em que a posição de convidado é transformada em participante. Isto não quer dizer que o 

grupo não pode se valer de especialistas dos assuntos que aparecem a partir de uma prática 

desinteressada, contudo, é necessário que esses saberes apareçam segundo a demanda do 

próprio grupo, em um jogo que faça circular tal conhecimento – sem a divisão entre quem passa 

e quem recebe (REIS; FONSECA, 2019c). 

Ao promover encontros não temáticos, percebemos a ramificação criada simplesmente 

pela presença de pessoas que ocupam diferentes lugares e papéis sociais e que, por isso, trazem 

bagagens de vida variadas (REIS; FONSECA, 2020). Ao assistir um curta-metragem mineiro47
 

sobre a busca de uma neta por uma lembrança do avô, o grupo fez discussões sobre a construção 

da narrativa de ficção e a construção da narrativa documental, contudo, não ficou só por aí. 

Mobilizados pelo mesmo filme, falamos sobre a literatura de Ariano Suassuna e o domínio da 

prosa popular, filmes do Studio Ghibli e a dimensão ficcional do real desprendida da 

verossimilhança criada pela animação (ibidem). Alguns ainda levantaram questões sobre sua 

própria relação com o passado, memórias e família, se conectando diretamente com o filme48. 

Cada participante, quando falou, levantou um interesse diferente a partir do filme que tínhamos 

visto juntos; alguns sequer falaram do filme, foram direto para, por exemplo, suas memórias, 

sujeitos estes que provavelmente não estariam presentes se tivéssemos nós, os educadores, 

estabelecido como tema a questão do “estudo entre narrativa ficcional/documental no cinema 

documentário”, por exemplo, pelo qual nós, enquanto educadores possuidores de “saberes” 

formais, poderíamos transitar com facilidade, um terreno conhecido sobre o qual exercemos 

certo domínio (ibidem). 

É por essa razão que optamos por não fazer uma oficina com o recorte apenas sonoro 

como forma de percepção. Ora, “som” é um recorte, assim como “cinema”, “sujeitos” e 

“territórios” eram um recorte do projeto. Havia certa indicação de que caminharíamos em torno 

desses conceitos – seja o que eles fossem para cada participante dos encontros – mas isso não 

limitava a pluralidade da participação. Contudo, notamos, com a leitura de Ingold (2008) e sua 

defesa da percepção multissensorial como um movimento coordenado de sentidos em unidade 

 
47 “O Conto do Burro Amarelo” (Daiana Mendes, 2017, 30’, BRA). Exibido no encontro de 10/05/19. 
48 Depois que o encontro acaba, sempre percebemos que as conversas trataram de algumas coisas. Declarar, no 

início, que o encontro não se propõe a ser sobre coisa alguma é deixar uma lacuna que demanda preenchimento e 

que pode ser preenchida tanto por quem sabe tudo do que poderia ser um determinado tema quanto por quem não 

sabe nada. Após o final do encontro, passamos por um processo de relatório de reconhecimento sobre o que 

aconteceu no encontro e assuntos externos ao encontro que podem ser relacionados com o que foi experimentado. 

Esse seria o nosso momento mais “professoral”, em que podemos trazer conteúdos relacionados ao que foi 

produzido e desenvolvido pelo grupo no próprio encontro. Para ler alguns relatos, acessar: < 

http://cinemasujeitoseterritorios.uff.br/experiencias/>.  

http://cinemasujeitoseterritorios.uff.br/experiencias/
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a um mesmo objetivo (p. 22), que limitar a escuta do mundo apenas ao audível seria uma forma 

de impedir que outros impulsos viessem aos sujeitos das práticas e inviabilizassem a ideia do 

tornar sonoro (DELEUZE, GUATTARI, 2005, p. 164) – ideia esta abordada com maior 

profundidade no próximo capítulo. Práticas audiovisuais que transitavam entre sentidos, 

estabelecendo uma relação mais profunda com o mundo em movimento, se apresentaram mais 

interessantes para a pesquisa. 

Neste projeto, nos afastávamos de qualquer elemento externo ao encontro que tivesse a 

intenção de guiá-lo. Não nos eram interessantes ações que gerassem produtos consequentes de 

uma construção mental a ser reproduzida ou partissem de um roteiro com hierarquias de 

produção. A intenção com os grupos e oficinas de cinema era menos ensinar e mais 

proporcionar situações em que o conhecimento circulasse livremente pelo grupo. O que era 

proposto eram disparadores, não temas – no entendimento de que, enquanto os temas limitam 

o encontro, os disparadores ampliam o encontro às possibilidades que o grupo apresentar. Ações 

baseadas em regras estruturadoras, mas abertas, poderiam levar o encontro para diversos lugares 

– muitos não previstos anteriormente.  Elegemos como disparadores ações que chamamos de 

dispositivos.  

 

II.3. Dispositivos: práticas, dinâmicas e exibições pedagógicas 

A noção de dispositivo não pertence apenas ao cinema-educação; na verdade, seu uso 

nesse campo foi apropriado do seu uso em filmes49, uso este emprestado da Filosofia e 

Sociologia, em que seu principal proponente foi o francês Michel Foucault e outros que o 

interpretam e dialogam com ele, como os filósofos Gilles Deleuze (1990) e Giorgio Agamben 

(2009). A partir dos autores citados, podemos apontar o conceito de dispositivo de uma forma 

abrangente, como “qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, 

determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os 

discursos dos seres viventes” (AGAMBEN, 2009, p. 40). Ele pode se referenciar a qualquer 

área da vida e, segundo Agamben, está presente desde o início da humanidade50, já sendo um 

mediador naturalizado entre nós e o mundo. Agamben estabelece uma separação entre os seres 

viventes, o resto do mundo e os dispositivos que atuam na relação do sujeito com o mundo.  

 
49 Ver mais sobre a transformação do dispositivo dos filmes para a educação em A pedagogia do dispositivo: pistas 

para criação com imagens (MIGLIORIN et al., 2019). 
50 Agamben aponta a própria linguagem como o mais antigo dos dispositivos (AGAMBEN, 2009, p. 41). 
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Segundo Agamben, o contato entre seres humanos e o mundo é sempre mediado por um 

dispositivo em alguma ordem, seja discursiva, institucional, social, ou material, sendo ele o 

formador do gesto que propõe o ato de percepção – o gesto se coloca entre nós e as coisas do 

mundo, categorizando-se na maneira como abordamos este mundo. O gesto seria o maior 

enunciador do dispositivo, já que age segundo suas normas. Mesmo que dois indivíduos ajam 

diferentemente quando subjugados a um mesmo dispositivo – como o aluno e o professor e seus 

comportamentos no ambiente escolar – são suas respostas a esse dispositivo, ou seus gestos, 

por mais diferentes que sejam, que evidenciam as mediações sofridas por ambos. O dispositivo 

seria então qualquer coisa que determina um gesto. 

No cinema, a ideia de “dispositivo” pode ser entendida tanto como a própria sala de 

cinema51 quanto normas que são impostas sobre a feitura do filme. Consuelo Lins (2004) 

identifica o dispositivo como procedimento de filmagem nos filmes do documentarista Eduardo 

Coutinho, o qual os chamava de “prisões” (p. 101), em que o diretor impunha certos limites, 

por exemplo: “só podemos filmar dentro deste prédio”; “não podemos conversar com ninguém 

na rua”; “a câmera deve estar sempre em movimento”, entre outros. Essa concepção de 

dispositivo é muito parecida como a que pretendemos em cinema-educação: um conjunto de 

regras que determina um modo de aproximar-se do mundo, mediado pela produção 

cinematográfica. Em um primeiro momento, o conceito é usado para entender a produção de 

certos documentários. Em um segundo momento, sua dimensão pedagógica estoura e ele passa 

a ser usado como um modo de propor uma atividade audiovisual para alunos. 

Ao longo dos anos, o conceito de dispositivo foi amplamente usado pelas práticas 

educativas enquanto proposta pedagógica, principalmente na Licenciatura em Cinema e 

Audiovisual da UFF. Os estágios pedagógicos obrigatórios se mostraram um campo fértil para 

o desenvolvimento de novas metodologias pedagógicas e muitos licenciandos optam por 

trabalhar com dispositivos52. O conceito desenvolveu-se em seu uso corriqueiro e diverso, de 

modo que era necessário explicá-lo diversas vezes para clarificar que o que queríamos dizer 

 
51 Vimos no primeiro capítulo a proposta da sala de cinema e sua estrutura de projeção como “dispositivo 

cinematográfico” capaz de impulsionar a imersão em “um estado de sonhos” até mais do que a própria narrativa 

do filme, apresentadas por Jean-Louis Baudry (1983) e André Parente (2009). 
52 Alguns exemplos do uso dos dispositivos na educação: o projeto Inventar com a Diferença; o projeto coordenado 

pela educadora e pesquisadora Adriana Fresquet Cinema para Aprender e Desaprender (CINEAD); o projeto 

Inventar na Ilha, em um Centro de Socioeducação (DEGASE) realizado na Ilha do Governador (RJ); oficinas 

realizadas pelo licenciado Lucas Fortunato junto ao Movimento de Mulheres de São Gonçalo; o projeto Cinema, 

Sujeitos e Territórios realizado na Universidade Federal Fluminense e na Biblioteca Parque de Niterói por Ana 

Luísa Mariquito e Keven Fongaro. Diversos professores do curso – Cezar Migliorin, Douglas Resende, João Luiz 

Leocádio, Eliany Salvatierra – também aplicam propostas de dispositivos em suas aulas para a Licenciatura. 
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com dispositivo era diferente ao que se quer dizer com ele na Filosofia. Portanto, decidimos 

adotar outro nome para o que cinema-educação chama de dispositivo. Chamaremos de prática 

esta maneira de propor uma criação audiovisual pautada em linhas que estabelecem limites – 

“Minuto Lumière”, “fotografia narrada”, “registrar o desvio”53, etc., são, para nós, portanto, 

práticas54. Reservaremos o termo dispositivo para a definição mais abrangente possível: 

qualquer coisa que determina um gesto. Então, toda prática é um dispositivo, mas nem todo 

dispositivo é uma prática. Assim, entram na proposta de dispositivo também as dinâmicas e 

exibições. 

 

II.3.1. Práticas 

Durante a coordenação dos projetos educativos, nos deparamos com o desenvolvimento 

de práticas, gostaríamos de comparar duas delas:  

A primeira: 

1. Selecionar um trajeto cotidiano (da casa para o trabalho, da casa para a padaria, 

da sala para o banheiro etc.) e tomá-lo por um caminho diferente. 

2. Fazer três fotos desse desvio. 

A segunda: 

1. Fazer cinco fotos mobilizadas pela ideia de desvio. 

As duas propostas têm lugares fechados e abertos, e por isso mesmo não deixam de ser 

práticas: são cada uma um conjunto de limites que se abrem. O que as diferencia é onde esses 

fechamentos e aberturas aparecem. No primeiro caso, a abertura se dá na escolha do trajeto que 

será entendido como desvio e no ato de enquadrar e fotografar; no segundo, se dá sobretudo no 

próprio entendimento de o que é um desvio. Em outras palavras, em um caso, a prática propõe 

um encontro com o mundo que pode ser previsto até certo ponto: um trajeto cotidiano que será 

desviado; no segundo, há uma grande indeterminação que aceita ser preenchida por qualquer 

coisa.  

A primeira proposta exige muito menos. Ela não demanda um gesto inventivo para além 

do fotográfico – escolher um trajeto cotidiano e tomá-lo por um caminho diferente é algo que 

 
53 Ver MIGLIORIN et al. (2016). 
54 É importante compreender que prática é um termo técnico em Cinema-Educação. É um conceito. Sendo assim, 
não deve ser confundido com o uso corrente, embora o termo prática como substituição a dispositivo facilite muito 

a vida do educador: é mais fácil explicar para o diretor de sua escola que você vai fazer práticas cinematográficas 

com seus alunos do que dispositivos cinematográficos, por exemplo. 
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se pode fazer mecanicamente. A segunda proposta já é um problema muito maior: ou dá-se um 

jeito de inventar mesmo o que é um desvio, ou, talvez, nem sequer se chegará a pegar na câmera. 

A “invenção” é uma necessidade para fazer a segunda prática. 

Ao longo das experimentações com práticas, decidimos diferenciá-las. O primeiro caso, 

determinamos como uma prática dura. O segundo, como prática flexível. Entendemos os dois 

como possíveis e bem-sustentados dentro dessa pedagogia – a diferença estaria em qual situação 

convém aplicá-los: em um ambiente escolar com aulas de 50 minutos, a prática fixa seria mais 

bem aproveitada, por exemplo. Geralmente priorizamos as práticas flexíveis (e frequentemente 

falamos só “prática” nos referindo a elas), mas ambas possuem valor pedagógico e aparecem 

como propostas interessantes para os diferentes contextos em que o educador pode se encontrar. 

Como visto, a prática flexível é menos previsível. Muitas vezes, com uma prática dura 

tendemos a cair na representação, já que no momento de receber o comando já podemos ter a 

imagem pronta em nossa mente antes mesmo de estar neste lugar do desvio. Já a flexível, quando 

se recebe seus “comandos”, é necessário passar por alguns processos até que se chegue no 

produto audiovisual.  

Lembremos da segunda prática citada: fazer cinco fotos mobilizadas pela ideia de 

desvio. Ao ouvir desse comando, é comum surgirem perguntas para que se esclareça o que se 

deve fazer, mas, como educadores, devemos nos recusar a dizer nada mais do que repetir o 

enunciado. É difícil, mas necessário, para que o educando passe pelo primeiro momento da 

realização da prática: a interpretação do problema. Esta é uma das etapas55 mais significantes. 

É preciso pensar no que raios seria um desvio – e esta é uma interpretação individual. Certo e 

errado não fazem parte da pedagogia do dispositivo, existem apenas respostas possíveis ou 

impossíveis. 

Posterior a isto, é necessário dar o primeiro passo em direção à relação com o mundo 

através da segunda etapa: a invenção de respostas possíveis para a resolução do problema. No 

momento em que eu entendo o que seria um desvio, como me aproximar dele? Como fotografá-

lo? A definição de prática, como um conjunto de regras ou limites que devem ser respeitados, 

revela a viabilidade da resposta. Quais resposta pode-se dar ao problema que respeitem essas 

regras e limites? Aqui, resposta é margeada pela invenção. Muitas vezes, em um lugar com 

 
55 A identificação e teorização das etapas presente nas práticas e dinâmicas foram desenvolvidas ao longo das 

ações pedagógicas realizadas junto a Keven Fongaro Fonseca, aprofundadas no artigo “Cinema Fora dos Filmes: 

Gestos e Dispositivos” (REIS; FONSECA, 2019) 
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normas de conduta, uma escola, por exemplo, o momento de invenção é essencial para assumir 

um novo gesto em relação a esse espaço. Inventar uma outra forma possível de se relacionar ao 

pátio da escola – realizando um dispositivo como “Preparação para Minuto Lumière”56 – é uma 

maneira de transformar os códigos impostos sobre os sujeitos. O momento da invenção é uma 

grande oportunidade de criar territórios através de atos expressivos (OBICI, 2006, p. 78). A 

escolha de uma resposta é o terceiro passo. Dentre todo o espectro de respostas possíveis que a 

prática pode despertar, ela demanda apenas uma. Algumas práticas são feitas em dupla e todas 

são realizadas em relação ao grupo, portanto, a escolha da resposta deve ser articulada em 

alteridade. Chega o quarto momento, o de alterar os espaços, interferir no mundo, percebendo-

se como parte desse mundo também. A disposição dos elementos requer a negociação da 

imagem, enquadrar, mover o microfone, retirar ou colocar um objeto. E, por fim, a quinta etapa, 

o ataque – o próprio fazer audiovisual. 

Não obstante, em nossas práticas, o fim vem com a exibição ao grupo e conversa. O 

contato com o outro é necessário para a sexta etapa, a devolução da resposta. Pode se dar de 

diversas maneiras: exibição, escuta, etc., a depender da matéria de expressão utilizada no 

ataque. Primeiro, por exemplo, assiste-se ao material produzido através das práticas, depois, 

conversa-se sobre ele. A devolução só pode ser feita em grupo, e ela é, de fato, um dos 

momentos mais pedagógicos pelo qual passa a prática, mais do que a "invenção". 

A prática flexível é muito insegura – não se sabe a imagem ou o som que se terá na mão 

antes de passar por esses processos. Entretanto, e isso é um grande achado, ela funciona bem 

quando colocada para ser feita na hora e imediatamente depois de uma dinâmica. 

 

II.3.2.  Dinâmicas 

Para entender o que é uma dinâmica, é preciso primeiro compreender que uma dinâmica 

necessariamente começa sendo feita em conjunto57. A dinâmica não precisa de um “grupo” 

estabelecido para ser feita. Entretanto – e é este o grande poder da dinâmica para a prática em 

grupo no cinema-educação –, ela pode ser uma parte fundamental para a formação de um grupo, 

já que a dinâmica começa sendo feita em conjunto e termina sendo feita em grupo. A dinâmica 

 
56 Dispositivo “Preparação para o Minuto Lumière”, presente no caderno do Inventar com a Diferença 

(MIGLIORIN et al., 2016, p. 22). 
57 Não dizemos aqui “feita em grupo” porque o conceito de grupo que estamos propondo neste texto é carregado 

e define um funcionamento complexo que abordaremos em breve. 
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impulsiona uma transformação na própria teia de relações de um conjunto de pessoas em um 

dado encontro, e por consequência em todos os outros: transforma essa teia de relações de 

conjunto em relações de grupo. Estando isto claro, podemos dizer que, fundamentalmente, uma 

dinâmica é uma proposta feita a um conjunto de pessoas. 

Em um dos encontros58, realizamos a seguinte dinâmica: 

— Cada participante recebe uma folha em branco; 

— A proposta é “pensar em um objeto que te lembre de alguém” e então o descrever 

na folha, sem nomeá-lo; 

— Quem se sentir à vontade, pode descrever também o porquê de o objeto em questão 

lembrar alguém; 

— Os papéis com as descrições são colocados dentro de um recipiente, sem nenhuma 

identificação de autoria; 

— Um por um, os papéis são tirados, lidos em voz alta e discutidos pelo grupo. 

Com esse exemplo, podemos compreender que a proposta da dinâmica funciona de uma 

forma um pouco diferente do que a prática. Para acontecer, a dinâmica deve através de si mesma 

entregar um elemento externo a cada participante. Pode ser um limite, como no caso da prática, 

ou uma ordem, ou uma linha orientadora, ou um objeto material – nesse exemplo, um objeto 

que lembrasse a alguém –, enfim, o importante é que venha de fora, no sentido de que a 

dinâmica traz a cada um algo que não estava circulando pelo encontro entre o conjunto de 

pessoas. Isto faz sentido na medida em que a dinâmica é geralmente a primeira coisa a ser feita 

em um encontro. Depois, a proposta deve mobilizar cada um a fazer alguma coisa – descrever 

características do objeto, sem nomeá-lo. Ainda, a proposta demanda que cada um, ao fim, 

desindividualize alguma coisa – não se identificar no papel, entregar ao grupo e ler em voz alta 

aleatoriamente é uma ótima forma de desindividualizar: cada um toma um papel que não é o 

seu, mas já está em jogo no grupo. É a partir daí que a dinâmica deixa de ser feita em conjunto 

e passa a ser feita em grupo. 

O que surgir daí é “do grupo” e cabe a ele lidar com isso. Uma certeza que essa dinâmica 

despertou é que o grupo é capaz de se autogerir, não sendo necessário que o educador tome 

muitas decisões importantes. Durante essa dinâmica mencionada, uma das pessoas se sentiu 

incomodada com as lembranças que a dinâmica despertou. Ela se levantou e saiu da sala. A 

ação deu uma pausa junto com a saída dela. Após curto tempo, um dos educadores foi até ela e 

conversou, ouviu sua história e lhe fez a proposta de que conversasse sobre isso com o grupo, 

 
58 “Descrição comovida”, realizada no dia 31 de maio de 2019. Acessar relato: 

<http://cinemasujeitoseterritorios.uff.br/wp-content/uploads/sites/10/2019/08/Encontro-8.pdf>. 
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caso se sentisse à vontade. Ela assentiu e retornou à sala. O grupo estava em expectativa. O 

educador não precisou falar nada: ela se abriu e trouxe mais de si para o grupo. O grupo acessou 

essa informação e se desdobrou em novos rumos. Logo após a conversa, essa mesma pessoa 

estava fazendo sem maiores problemas uma prática em dupla. O grupo conseguiu lidar com a 

situação. 

O exemplo desse gesto produzido nas dinâmicas a partir da mediação que viabilizou 

essa entrega ao grupo é um processo caríssimo ao encontro. Ao longo das ações pedagógicas, 

percebemos uma diferenciação do gesto nos âmbitos da prática e da dinâmica: na prática, o 

gesto estético é uma demanda, ou assume-se o gesto ou a prática perde seu caráter pedagógico 

-  não acontece -, enquanto na dinâmica o gesto estético é uma consequência. A dinâmica, nesse 

sentido, assume uma posição mais próxima da concepção tradicional de educação: ela é a 

responsável por levar uma pessoa, ou um conjunto de pessoas, de um lugar para o outro. 

Importante dizer que no caso da dinâmica não é o educador o responsável por levar a pessoa de 

um lugar para o outro – isto é fruto do grupo e do encontro. 

 

II.3.3.  Exibições pedagógicas 

Por fim, um dos dispositivos que usamos é a exibição pedagógica. Já falamos bastante 

sobre esse recurso que não é estranho ao ambiente escolar – uma ideia corriqueira que se tem 

de “cinema na escola” é pela adoção de “exibição de filmes” como recurso didático. Contudo, 

propomos exibições como disparadores, com certo distanciamento do pensamento comum das 

“exibições”, ou do uso de filmes para “falar sobre algo” – a prática criticada por Anita Leandro 

por retirar a capacidade transformadora do cinema ao apropriá-lo em outra disciplina com o 

intuito de falar sobre outra coisa, Leandro a chama de “imagem pedagógica” (LEANDRO, 

2001). Isso seria impossível em nossas ações no Cinema, Sujeitos e Territórios, já que nos 

propomos a escolher os filmes sem assisti-los antes. Entrávamos na dimensão horizontal do 

grupo sem saber mais do que uma simples pesquisa na internet: nome, duração, equipe e 

sinopse. Assim, não poderíamos nos apropriar do filme para “ensinar sobre” coisa alguma 

(REIS; FONSECA, 2020). Os filmes assistidos juntos não eram escolhidos para serem 

referência ou exemplo de algo. Eles despertariam, sim, alguma coisa em quem os assistissem, 

mas através de uma relação com esse sujeito e não por um recorte fixo, pré-estabelecido. 

Atribuímos a palavra “pedagógica” ao conceito de “exibição” por acreditar que a tarefa 

da pedagogia não é propriamente ensinar, mas bagunçar o mundo (idem, 2019a), na 
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compreensão de que o mundo não é uma paisagem fixa (INGOLD, 2005), e que nós nos 

movemos entre o movimento das coisas do mundo. A pedagogia viria, então, para transformar 

a percepção em movimento, transformando certos códigos que “embrutecem” as relações com 

o mundo para códigos que permitem a presença de gestos estéticos que valorizem a experiência 

de estar no mundo. 

Também não se trata de pensar em “bons filmes” (BERGALA, 2008), mobilizadores de 

aprendizagem a partir de seu “apreço estético” e “linguagem cinematográfica” – filmes estes 

que comporiam o que Anita Leandro chama de “pedagogia da imagem” (LEANDRO, 2001), 

em contraste à ideia de “imagem pedagógica”. Novamente, como educadores, não assistimos 

os filmes antes de selecioná-los – não sabemos que movimentos de câmera ou sonografia foram 

realizados no filme, nem que efeitos possuirão sobre os presentes, e nem precisamos . A verdade 

é que a questão da exibição pedagógica não se dá entre as pessoas e o filme, mas entre as pessoas 

em si: o filme é só aquilo que mobiliza o encontro entre os participantes por lhes ser algo em 

comum (REIS; FONSECA, 2020). Nomear o projeto de Cinema, Sujeitos e Territórios se 

fundamenta nesta ideia de propor relações entre os sujeitos e territórios criado no e a partir do 

Cinema. Esse encontro com os filmes estabelecido nas exibições pedagógicas ecoa para a 

relação com o mundo, estabelecendo uma pedagogia única do cinema de encontro. 

Assistir a um filme é uma proposta de encontro que caminha para a constituição do 

grupo. A tela se apresenta como um elemento comum aos presentes, disponível para estabelecer 

experiências com o grupo que devem ser expandidas em uma conversa. Reside aí a exibição 

em sua dimensão grupal e de encontro, conectando as dimensões éticas e estéticas das imagens 

e sons. Assim, é um erro assumir que as produções audiovisual têm papel pedagógico maior do 

que as trocas que a exibição proporciona. Dar a um grupo uma experiência estética como assistir 

a um filme e não deixar que ele fale sobre isso, ou designar apenas algumas pessoas para falar 

sobre o filme como forma de debate, negando o direito de fala aos demais, é limitar a dimensão 

ética dessa experiência estética. A exibição pedagógica só se dá em grupo; de fato, esta pode 

ser tanto sua exigência quanto sua consequência. Uma exibição que se propõe a ser pedagógica 

deve reconhecer que seu maior valor de ensino e aprendizado se encontra na conversa – com 

todos os presentes em pé de igualdade – depois da exibição. A horizontalidade é uma 

necessidade.  

Voltamos ao primeiro encontro do projeto Cinema, Sujeitos e Territórios, com o diretor 

como convidado. Estávamos em uma sala-auditório com as cadeiras dispostas em fileiras diante 
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da tela – similarmente a uma sala de cinema. Depois da exibição, cada um continuou sentado 

onde estava para conversarmos. O “convidado” falou e se fez um comentário ou outro, mas 

com constrangimentos claros, dada a evidência na presença do diretor do filme. Ao final, nos 

questionamos se a direção que o encontro tomou não se deu também por essa disposição de 

cadeiras pelo espaço (REIS; FONSECA, 2020). A sala de aula tradicional possui um dispositivo 

ideal que se destaca: cadeiras em fila, alunos sentados e em silêncio, professor na frente da 

turma ensinando os conteúdos, todos olhando para ele. O problema é que o dispositivo da sala 

de aula é também muito similar ao dispositivo cinematográfico. Na organização do primeiro 

encontro, a disposição das cadeiras não foi algo que nos veio à mente, pois iríamos assistir um 

filme juntos, e “é assim que se assiste um filme”: com as cadeiras voltadas para a tela. O que 

importa é a tela. Ou era isso que pensávamos. Hoje, assim que a exibição acaba, nós 

bagunçamos as cadeiras. Fazemos uma roda, pedimos que as pessoas se levantem e se sentem 

nessa nova disposição – com o grupo estabelecido, nem precisamos mais pedir. Isto é 

necessário. Para que uma exibição adquira as propriedades do processo grupal, os participantes 

precisam poder olhar uns para os outros nos olhos. 

Dito isto, não podemos deixar de pensar nos modos de criação de território 

apresentadas por Giuliano Obici (2006) e como elas se manifestam aqui. No momento em que 

o filme acaba e reorganizamos as cadeiras em círculo, também ressignificamos a presença da 

tela. Estamos dizendo que a partir de então o filme não é o mais importante: o que importa são 

as conversas e linhas que o próprio grupo propuser. A recomposição das cadeiras serve para 

descodificar os códigos que compõem uma sala de cinema e construir em seu lugar uma sala de 

aula do modo mais democrático possível. Fugindo de uma “educação bancária”59 (FREIRE, 

1987), propomos um espaço de saber baseado na igualdade entre sujeitos, propiciando que o 

próprio grupo traga falas que tirem dos educadores a “necessidade de ensinar”, mas que 

mantenham o caráter de aprendizado realizado em uma aula. Com isso, não queremos tirar a 

aprendizagem da educação, só a centralização do ensino no professor. 

 

 

 
59 Termo utilizado por Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido (1987) para se referir a um tipo de educação que 

não está baseada na igualdade entre educador e educando e trata o aluno como um banco que se preenche com os 

depósitos de conhecimento que o professor possui. Essa posição entre professor e aluno perpetua desigualdades e 

é opressora aos sujeitos da aprendizagem. Seu oposto seria uma “educação libertária”, uma educação 

problematizadora e atuante na autonomia do educando. 
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II.4.  O Grupo e o Educador 

A presença do grupo influencia toda a pedagogia do dispositivo estabelecida até então. 

Isto se dá pelo caráter modificador da dimensão grupal sobre uma prática, dinâmica, exibição. 

É nessa atualização que o grupo demonstra sua dimensão pedagógica. 

Como já vimos no tópico dinâmicas, um grupo se faz quando um conjunto de pessoas 

passa por um processo de desindividualização, entregando algo de si a um espaço comum do 

próprio grupo, em que, depois de entregue, todos podem acessá-lo – é o que Cezar Migliorin 

chama de mafuá60 (2015, p. 179). Assim, para que um grupo aconteça, reforçamos o uso de 

disparadores, e não temas. Ao guiar um encontro por um tema, estaríamos nos fechando para 

todo o resto e talvez impedindo pessoas de participarem por julgarem não ter “nada a ver” com 

o que será falado. É necessário abandonarmos o tema e assim abandonarmos os “lugares de 

saber” que organizam hierarquias entre um conjunto de pessoas. Abandonar o tema é também 

abandonar a ideia de interesse ou não-interesse em algo como fator norteador para o encontro. 

O grupo é um lugar de desinteresse para todos, onde as práticas só se efetivam pelo 

deslocamento da atenção de cada um. Manter o encontro atemático é uma forma de 

democratizar o conhecimento que circula entre sujeitos, promovendo a participação plural entre 

modos de ser e estar: salta-se imediatamente de uma coisa para a outra, e nenhuma delas 

aparecer como tema, mas como disparador. É essencial para o grupo que o espaço de fala e 

escuta seja a todo momento descentralizado. Alguém que se autoriza a falar sobre alguma coisa, 

percebendo que pode fazê-lo e que será ouvido, se autorizará também a falar e ouvir sobre todo 

o resto. 

Neste sentido, o grupo tende a uma auto-gestão. Ainda assim temos a figura do educador 

como coordenador desse grupo, mas, longe de ser uma peça primordial para a existência e 

permanência do grupo, tentamos que a relação entre o grupo e o educador seja mais simbiótica 

do que autoritária. O grupo precisa do educador assim como o educador precisa do grupo. Pelo 

menos no início. O grupo é uma metodologia aberta na qual o educador se apoia para estabelecer 

o encontro. Isto não significa que o educador tenha algum poder sobre o grupo para além de 

sua coordenação, mas, assim como os demais disparadores, a figura do educador também é 

 
60 A proposta da pedagogia do mafuá feita por Cezar Migliorin é fundamentada em um deslocamento da dimensão 

pedagógica do cinema e de suas ferramentas de linguagem para o encontro entre sujeitos – um início da ideia de 

grupo no cinema-educação. O mafuá seria o espaço de devolução material e imaterial ao grupo. Tudo que é 

produzido e experimentado pode ser recorrentemente acessado pelo grupo nesse espaço, que afeta constantemente 

os encontros. O mafuá “coloca em relação saberes, palavras e tecnologias” (MIGLIORIN 2015, p. 196), não de 

maneira ordenada.  
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alterada pelo grupo. O educador faz parte do grupo, tanto quanto o educando – não poderíamos 

assumir o princípio de igualdade se não fosse assim. Assumimos que o educador seja como o 

observador ideal de Tim Ingold (2015), que não só percebe a paisagem, mas está inserido nela, 

imerso no mundo de forma participativa. Assim é o educador no grupo. Ao mesmo tempo que 

coordena, decide as ações e controla o tempo de cada coisa, ele está no grupo – não há intenção 

de hierarquia entre ele e o outro, ele propõe ações que fundamentem a independência funcional 

do grupo.  

O pressuposto da igualdade no grupo é uma questão tanto estética quanto ética, não 

havendo separação entre as duas. Segundo Jacques Rancière, “É uma questão política: saber se 

o sistema de ensino tem por pressuposto uma desigualdade a ser reduzida ou uma igualdade a 

ser verificada” (2002, p. 11). O posicionamento que nós, educadores, assumimos em sala não é 

o de buscar uma igualdade, isto é, não partimos da desigualdade com o objetivo de instaurar 

entre os sujeitos uma igualdade no futuro. Para nós, a igualdade é dada.  É claro que não falamos 

de uma igualdade entre sujeitos, como bem esclarece Cezar Migliorin ao dizer que “a igualdade 

não se confunde assim com uma homogeneidade entre diferentes, mas com deslocamentos 

sensíveis entre diferentes afetando o espaço comum e as formas de ser e sentir de cada um” 

(2015, p. 71); falamos, então, de uma igualdade de inteligências, isto é, de uma igualdade dos 

princípios humanos.  

A relação de igualdade entre o grupo é o fator que faz a desindivisualização possível e 

não autoritária. Esse pressuposto caminha por todos os momentos do encontro e da feitura da 

prática, sendo muito prolífico para o estabelecimento de relações de alteridade no momento da 

invenção e da disposição. A partir do pressuposto da igualdade, assume-se um gesto estético 

para a percepção que aproxima os materiais no ambiente habitado pelo próprio observador – 

sem muita diferença entre eles, “os humanos figuram no contexto das pedras, assim como as 

pedras figuram no contexto dos humanos” (INGOLD, 2015, p. 67). Como aponta Ingold, os 

materiais apresentam suas propriedades em “diferentes arranjos” – é necessário focar, então, 

nos movimentos que constituem esses “objetos, corpos, sujeitos e ambientes” (STEIL, 

CARVALHO, 2012, p. 40) que se apresentam entrelaçados num movimento contínuo de vida. 

Cabe ao educador “criar situações em que os alunos aprendem com os outros alunos e 

que o professor esteja em ato de descoberta” (MIGLIORIN, 2015, p. 190). Na prática em grupo, 

o educador é “uma liderança que garante a horizontalidade”61. Este é o resumo mais conciso do 

 
61 Definição dada por Cezar Migliorin em conversa no Laboratório Kumã em 26/02/2019. 
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papel do educador dentro do grupo, e ao mesmo tempo uma expressão que urge uma explicação, 

pois traz em si uma contradição: como ser, ao mesmo tempo, um líder e alguém que garante a 

horizontalidade? O educador precisa estar à frente de alguns processos do grupo, fato, mas ele 

precisa fazê-lo justamente para não precisar fazer mais. Sua liderança é no sentido de buscar 

destruir sua liderança; suas decisões e interferências enquanto líder têm o papel de construir o 

espaço para sua ausência. Novamente, o grupo tende a uma auto-gestão. O trabalho do educador 

é preparar os caminhos para ir embora. A cada encontro ele se aproxima mais de sua hora de 

partir. Chegará, simplesmente, o momento em que ele não será mais necessário para que a 

prática em grupo aconteça. Para que este momento chegue, ele precisará ser uma liderança que 

garante a horizontalidade. 

A presença do educador, por mais que potente, é também frágil. Pode-se perder o grupo 

em seu caráter horizontal caso o educador cometa algum deslize. Para garantir a 

horizontalidade, o educador precisa estar atento a tudo. Por isso, estar em um encontro na 

posição de educador exige esforço físico e mental. É preciso ter um olho em tudo que se diz e 

em tudo que se faz. Se as falas tornam-se individuais demais e os sujeitos começam a se marcar, 

por exemplo, o educador precisa dar um jeito de interferir na conversa e trazer de novo os 

participantes para o que está fora de cada um e dentro do grupo, para o mafuá. Se, por outro 

lado, o grupo engessou, isto é, se a estrutura dos encontros se tornou previsível e perdeu sua 

dimensão de estranhamento, o educador precisa agir no sentido de trazer algo esquisito e 

inesperado. 

Certa vez, estávamos ministrando uma oficina de criação audiovisual62 e propomos uma 

prática de fotografia, em que elementos estavam dispostos aleatoriamente em uma mesa de 

vidro e os participantes deviam tirar uma foto de um objeto à sua escolha. Esperávamos que 

eles investigassem os objetos, mudassem a luz, explorassem enquadramentos, mas nada disso 

aconteceu. Um a um, eles pegavam o celular e, parados, apenas aproximavam o zoom da 

câmera. Foi tudo muito rápido. Nada estava acontecendo. Decidimos interferir. O grupo já 

estava formado, assim, também erámos parte dele. Como educadora, pedi permissão para 

participar da prática e o grupo assentiu. Tomei o celular, deitei-me no chão e tirei uma foto 

capturando os objetos de baixo para cima, através do vidro. Não que a qualidade da foto fosse 

melhor por eu ter alguma formação técnica, mas sim pelo gesto estabelecido, capaz de 

 
62 Curso de capacitação técnica e criativa para produção de vídeos curtos em mídias digitais, ministrado por Ana 

Luísa Mariquito e Keven Fongaro Fonseca, oferecido à funcionários da rede Aliança Francesa Brasil nos dias 12, 

13, 14 de agosto de 2019. 
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trazer1trouxe possibilidades através de uma busca pelo olhar. Ouviu-se de um dos participantes 

“nunca pensei em tirar foto desse jeito”. Pronto. O estranho estava em jogo. Desde aquele 

momento, os demais participantes repetiram o ato de fotografar, agora tirando o celular da altura 

do olho, reorganizando os objetos, manipulando a reflexão da luz.  A conclusão que tiramos 

desse momento é: se ninguém manifesta o estranho, o educador deve fazê-lo. O estranho seria 

justamente o diferente do cotidiano, tirar o olhar da altura dos olhos, é se abaixar, é variar a 

direção do microfone enquanto alguém fala, estabelecer maneiras diferentes de se relacionar 

com o mundo. O estranho está muito mais no gesto, na atitude com que abordamos as coisas, 

do que necessariamente nas ações ou na mudança do estado das coisas. 

Algo que percebemos ser muito sutil, mas muito preciso, para instaurar o estranho é o 

silêncio do educador. Ora, silêncio é algo normalizado na sala de aula, contudo, não o silêncio 

de quem deveria professar um conteúdo. Se o papel do professor é ensinar, como propor que 

seu silêncio seja uma prática recorrente nas aulas? É possível que o conhecimento transite entre 

os alunos mesmo com o silêncio do professor, ou apesar do silêncio da professora? Gostaríamos 

de apresentar uma colocação diferente: é possível que o conhecimento transite devido ao 

silêncio do educador. Um educador em silêncio deixa um vazio em sala de aula. Introduz o 

estranho. Ora, todos esperam que ele fale. É sabidamente sua profissão: ensinar. Recusar-se a 

fazê-lo é instaurar o silêncio, e, portanto, estabelecer uma lacuna, e, ao mesmo tempo, declarar-

se como aquele que não a preencherá. Se o professor não a preenche, quem irá?  

Essa pergunta não se resolve apenas apontando um indivíduo – não se trata de uma 

inversão entre professor e aluno. É um grande desafio para o educador garantir que o lugar não 

seja simplesmente tomado por outra pessoa, mas que todos os presentes se percebam como 

capazes de assumi-lo, e que, assumindo esse espaço, estejam prontos para entrega-lo a outro, 

de maneira que os lugares apareçam e desapareçam tão rapidamente quanto os estudantes 

circulam livremente por eles. O silêncio do educador é como uma escuta nômade (SANTOS, 

2004)63 que estabelece lacunas, ou molduras, para que as falas sejam enunciadas, ouvidas e 

circulem livremente, causando um contínuo movimento de espaços de saber, já que é por si 

descentralizadora. O desafio do educador é justamente garantir essa horizontalidade, isto é, 

viabilizar que, primeiro, o lugar que o educador deixa vazio possa ser preenchido por qualquer 

 
63 Fátima Carneiro dos Santos (2004) categoriza a escuta nômade como uma escuta em movimento, que percorre 

trajetos sonoros e os abandona. A autora também aponta a escuta como capaz de estabelecer um espaço de atenção 

dedicada aos sons ordinários. A escuta vira uma moldura do silêncio que deixa os sons do cotidiano ressoarem, 

deslocando de lugar a própria escuta orientada. Por ser uma escuta em movimento, ela não é motivada por sons 

esperados, mas pelo inesperado. 
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um; depois, que tanto esse lugar quanto qualquer outro tenham igual importância em sala de 

aula; ainda, por fim, que todos os lugares sejam ocupados por todos em um jogo tão rápido que 

dificulte a constituição de uma hierarquia e garanta a todos autoridade para falar sobre tudo, 

precisamente pela falta de lugares estruturados. Longe de ser algo previsto, essa “dança das 

cadeiras” é muitíssimo esquisita a normalidade da sala de aula - tanto ao professor quanto ao 

aluno. Esta é uma das razões pelas quais o silêncio ainda funciona: porque ele não é comum. 

O educador passa por essa experiência em cada novo grupo, ou cada vez que alguém 

novo chega ao encontro64. Espera-se que o educador inicie a fala da aula. Em um momento pós 

exibição, em que as cadeiras são reorganizadas em roda, geralmente os olhos se dirigem para o 

educador. Porém, existe uma recusa a falar – não com uma recusa verbal, não acenando 

negativamente com a cabeça, não dizendo qualquer coisa como “eu não sei, falem vocês”, ou 

instigando os outros a perguntarem: o educador fica propositalmente quieto. Apenas mantém 

seu silêncio e espera. Os olhos que o fitam com expectativa se transformam em desconforto. O 

silêncio do educador se torna rapidamente o silêncio de todos os presentes na sala. 

Eventualmente, torna-se insuportável. O educador, ainda quieto. As pessoas se sentem mal, 

desconfortáveis; as coisas não podem continuar daquela maneira, é um lugar por demais 

estranho para se ter como comum. Então, chega a hora em que alguém quebra o silêncio – é aí 

que o encontro dá um salto. A quebra do silêncio como tentativa de acabar com um desconforto 

resulta no estabelecimento de uma coisa estranha. Agora é tudo esquisito. A dinâmica das 

relações é outra nesta sala, nova, inédita, de tal modo que uma imensa abertura é imediatamente 

instaurada: é no interior do silêncio gritante que a aula se move, que nela podem entrar diversos 

saberes. Porque outra pessoa começou, não o professor, é que se veem presentes as 

possibilidades que o encontro pode tomar: se o professor não quer falar, mas eu quero e eu 

posso, então, eu posso falar sobre o que eu quero. Assim, o silêncio do educador demanda ação. 

Alguém precisa fazer alguma coisa. Por si só, isso não é lá algo novo: frequentemente se precisa 

fazer alguma coisa em sala de aula. O que é novo é que não se faz porque pediram para fazer, 

ou porque julga-se proveitoso ou bom fazer, ou porque não fazer seria prejudicial, mas, ao 

 
64 É interessante pontuar uma certa recorrência de ação quando alguém novo chega ao grupo. Normalmente, em 

uma primeira visita, a pessoa nova é a que mais fala, que centraliza a conversa em seus saberes e interesses, e nós, 

como coordenadores do grupo, a deixamos falar, mas também procuramos mover os centros de interesses para que 

o grupo todo interaja. Ao longo dos encontros, caso essa pessoa retorne e faça parte do grupo, ela começa a 

perceber os momentos de fala e também adquire a capacidade do silêncio sem que seja necessário que o educador 

a ensine sobre os modos de agir de um grupo – dificilmente falamos da metodologia do grupo nos encontros –, 

pois, a partir da observação e do estar no grupo, ao próprio grupo cabe a autogestão. 



 
 

55 
 

contrário, se faz por rebeldia. É um pequeno ato de revolta frente a um estado de coisas que é 

simples, mas também inesperado e distante do comum. 

O educador trabalha sempre indiretamente. Sua prática é por todas as vezes mediada 

pela situação – pelo encontro. O centro do encontro é o próprio encontro, jamais o educador, 

jamais o conhecimento, jamais um tema. Assim, o educador se vê como um mobilizador do 

próprio encontro, de ações que estabeleçam relações dos alunos com o mundo e criem imagens 

e sons por meio da invenção audiovisual. O educador como mobilizador é diferente de uma 

figura animada, sorridente, que instiga os alunos com perguntas e os força a falar. A 

mobilização do educador não é a partir de pedidos opressores aos alunos, em que a inquisição 

mantém uma relação hierárquica, mas a partir de lacunas deixadas propositalmente, que 

demandam preenchimento. Assim, o educador mobilizador fala o mínimo possível. 

Mas, é claro, ao educador mobilizador não cabe o papel de ser uma não-presença. Ele 

também fala, ele também coloca seus saberes na roda. Neste sentido, é importante que sua 

atitude seja sincera. É importante que ele fale simplesmente, como falasse de qualquer outro 

tópico do mundo; queremos dizer, é importante não falar com uma “atitude de professor”. Suas 

falas não são explicações, são falas mesmo. Se o educador é alguém que sabe sobre o que o 

grupo está falando, ele estará presente como esse alguém que sabe: como ele mesmo. 

Interferências assim são também mobilizadoras. Contudo, cabe destacar o cuidado que é preciso 

ter ao escolher as palavras. A fala do educador mobilizador não pode invalidar as outras falas, 

tendo como propósito único corrigir as outras falas, como faria um professor. Ele toma as falas 

dos outros como ponto de partida e adiciona a elas; encontra nelas o saber trazido pelo falante 

e fala a partir dali – o que também se chama diálogo. Desta forma, as falas do educador 

mobilizador não partem de seu saber, mas do saber do grupo. A fala do educador pode até ser 

não às vezes, mas o deve ser para garantir a horizontalidade do grupo, construindo um espaço 

para sua própria ausência. Por isso, o educador precisa estar atento. Ele pode passar a maior 

parte do encontro em silêncio, pode recusar-se a falar, mas deve observar, e ativamente. Ele 

está sempre pronto para agir quando percebe que a horizontalidade do grupo corre riscos. 

 

II.5. Cinema de Encontro 

Falamos pouco de filmes neste capítulo, isso se deu porque, mesmo realizando 

atividades como exibições, nunca nos passou pela mente que uma pedagogia das exibições seria 

nossa forma de relacionar o cinema e a educação. Como previamente discutido, o uso 
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referencial de filmes, até mesmo dentro do ensino de Cinema, é uma medida de embrutecimento 

(REIS; FONSECA, 2019a). Ao contrário, afirmamos que falar de Cinema não é o mesmo de 

falar de Filme. Assim como “imagem” não é filme (hoje em dia é mais fácil de compreender 

pelo conjunto “áudio” e “visual”), “filme” não é Cinema. O valor do Cinema não está no assistir 

um filme ou filmar um filme, não está na película, no digital, na materialidade ou imaterialidade 

audiovisual. Claro que o filme possui algo de Cinema, mas um não é o mesmo que o outro. Não 

podemos pensar que o “cinema” em cinema-educação será encontrado nos filmes. Nós, 

enquanto educadores audiovisuais, entendemos o que é o Cinema por meio de encontros. Ao 

longo deste capítulo nos referimos a “encontro” enquanto similar a uma aula, mas o que 

propomos como encontro é algo mais abrangente do que uma aula ou o universo fílmico – tem 

a ver com o estar no mundo. 

Cinema, pensado na junção Cinema-Educação, a nós parece muito mais a mobilização 

de um conjunto de relações: uma teia de articulações entre pessoas, lugares, desejos, discursos, 

dispositivos, e crenças que não se dá apenas no filme, em sua produção ou exibição (ibidem). 

A ligação entre quaisquer dois pontos do universo através do Cinema não se dá na montagem, 

no enquadramento, na lente, enfim, em outras propriedades. A linguagem cinematográfica 

defendida por Anita Leandro ao pensar a “pedagogia da imagem” (2001) não é uma questão 

apenas fílmica, isto é, diferente do que a autora defende, a transformação do sujeito não é fruto 

nem só do ato de produção audiovisual e nem só do ato de assistir um filme. Acreditamos que 

é quando entramos em relação, trazendo de si para o grupo e do grupo para o processo inventivo 

é que as coisas acontecem. Relação que não é com o filme, é entre nós mesmo e com o mundo 

(ibidem). 

Com essa noção de relação estabelecida no encontro, as exibições pedagógicas atuam 

através de diferentes suportes: fragmentos de trechos audiovisuais, fotografias, desenhos, letras 

de música, prosas, sons, enfim, tudo que seja uma expressão estética de uma experiência no 

mundo (REIS; FONSECA, 2020). Qualquer coisa visada ou ouvida intencionalmente por um 

grupo durante um encontro e discutida logo após a exibição. O encontro tem este fator 

imediatista: é necessário discutir a experiência vivida. É na conversa que entendemos o que 

passou pelo grupo, e esta, que se dá após a exibição coletiva de um filme ou da prática, faz parte 

da prática65. Esse caráter imediato também está presente na estrutura de um encontro. 

 
65 Passamos a adicionar o momento de assistir o que foi feito junto e conversar sobre nas próprias redações das 

práticas e dinâmicas. Cabe ao educador cronometrar o tempo pensando não só no tempo de fazer a prática, mas 

de assistir os resultados juntos e conversar, prevendo tempo para momentos de silêncio ou não-falas. 
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Planejamos cada encontro de forma a que baste em si mesmo, percebendo como essa medida 

refletia a pluralidade do grupo e a democratização do acesso ao encontro. Nem todo grupo é 

assim, alguns são configurados pensando na perpetuação de práticas ao longo de vários 

encontros, o que também funciona bem, contudo, adotamos essa estrutura para nossas ações 

motivados pelos lugares onde estabelecíamos o grupo. 

No segundo semestre de 2019, passamos a realizar o projeto Cinema, Sujeitos e 

Territórios na Biblioteca Parque de Niterói, um espaço com alta rotatividade e diversidade de 

participantes. A cada encontro, um grupo era formado com os mais variados perfis de 

indivíduos, e suas diferenças eram evidenciadas e enunciadas: adolescentes, universitários, 

idosos, crianças, moradores de rua, cinéfilos. Fazer do encontro um espaço único, onde bastasse 

a pessoa experimentar ser grupo apenas uma vez, era nossa intenção, que ela não se sentisse na 

obrigação de voltar para dar continuidade a prática daquele encontro e nem que se sentisse 

incapaz de fazer algo por não ter participado no encontro passado. Em um dos encontros, 

assistimos uma ficção66 sobre o desmatamento na Amazônia boliviana e atividades extrativistas 

ilegais. No momento da conversa tivemos muita participação das pessoas, tentando ao máximo 

descentralizar as falas – houve aí um grande esforço dos educadores – até que um homem que 

não havia passado pela dinâmica, chegou apenas para o filme, dividiu conosco sua experiência 

como garimpeiro. Ora, muitas das falas anteriores haviam sido críticas à prática; o curioso é 

que sua fala não foi num teor defensivo, ele estava apenas dividindo seu saber, entregando ao 

grupo algo seu. Passou pelo processo de desindividualização, mesmo sem a dinâmica. Que 

bom! Em alguns minutos ele saiu, mas a história dele permaneceu com o grupo, foi entregue ao 

mafuá. 

Não sabíamos o que surgiria de cada encontro, já que jogávamos com fatores novos a 

cada vez: filmes que nunca havíamos assistidos, práticas ainda não testadas, pessoas 

completamente diferentes. Mas, na maioria das vezes, dava certo. As pessoas aprendem, mas 

não porque nós, educadores, ensinamos. Não porque planejamos tudo – longe disso – mas 

porque, num encontro, pessoas entregam ao grupo algo de si e retiram desse mesmo mafuá o 

que lhes convém (DELEUZE, 1989, p. 64). Essas presenças plurais acontecem pois o encontro 

não demanda nada além de comparecer, estar lá, e, quando se está lá, ele lhe pede tudo: seu 

tempo, sua atenção, sua invenção. Talvez o encontro não dê nada em troca. Não esperamos que 

 
66 Terra Molhada (Juan Sebastián Mesa, 2017, 17’, COL) 
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ele forme cineastas, público para assistir cinema nacional ou mesmo futuros educadores. 

Contudo, um encontro com o mundo produz uma experiência estética, e isto já é suficiente. 

A questão da experiência estética nos é apresentada por Jacques Rancière67 como uma 

maneira de emancipação dos sujeitos a partir do sensível que provoca uma dimensão estética e 

política capaz de deslocar os sujeitos de seu “lugar” social (2019, p. 5). Podemos enquadrar o 

Cinema como essa “presença em que as formas de ver e sentir encontram limites que demandam 

novos ordenamentos, novas presenças e pensamentos” (MIGLIORIN, 2015, p. 45). Essa 

descentralização das estruturas ordinárias que o cinema provoca faz dele uma maneira 

privilegiada de se entrar em contato com a realidade, pois possui autonomia para reinventar o 

mundo, perturbando as formas sensíveis do cotidiano. A noção estética não está ligada a um 

gosto ou a uma beleza formal, mas ao gesto estético, ao modo de ser dos sujeitos e como o 

sensível modifica a aproximação do mundo, a construção de territórios, a percepção, o ver, 

ouvir, tocar, sentir – “vitalmente belo” (OBICI, 2006, p. 46 – grifo da autora).  

A noção de pedagogia que propomos é, portanto, como em alguns dos casos anteriores 

que descrevemos, baseada em proporcionar encontros, mas não para com eles ensinar, e, na 

verdade, nem para com eles aprender - o objetivo é proporcionar o encontro, isto é, mobilizar 

processos. O que cada um tirará do encontro depende quase nada do educador ou de qualquer 

outro que não seja o próprio sujeito em relação com o grupo - sob o entendimento de que a 

pedagogia do dispositivo é algo que instaura a abertura ao acaso e nos aproxima de uma 

percepção em movimento. Ao se aproximar de Gibson (1979), Ingold defende que a percepção 

não é o entendimento cognitivo de uma mente em um corpo, mas a realização de um corpo 

inteiro que caminha por todo o seu ambiente. A observação não se dá sobre “superfícies duras”, 

mas em uma flexível relação de materiais em transformação, no curso de nossos envolvimentos 

com as coisas do ambiente em que as conhecemos (INGOLD, 2015, p. 37). O que desejamos 

com o cinema de encontro e os dispositivos é justamente a possibilidade de perceber este mundo 

em formação, guiado por gestos estéticos, em que não haja diferenciação entre os estatutos da 

consciência e dos objetos, mas que o observador esteja imerso no sensível onde percebe, em 

que a invenção seja pautada pela negação dos gestos cotidianos – as grades fechadas, 

 
67 Neste artigo, Rancière discorre sobre o processo de feitura de sua tese de doutorado, A noite dos Proletários 

(1988), em que propõe o movimento operário como um movimento estético, baseando-se na ideia kantiana da 

universalidade do belo, defendendo que “a experiência estética é um esfera específica da experiência que invalida 

as hierarquias ordinárias incorporadas na experiência sensível do dia a dia” (RANCIÈRE, 2019, p. 7), 

estabelecendo assim a noção de igualdade como um pressuposto. 



 
 

59 
 

limitadoras da percepção – e assim se possa adquirir uma nova postura diante, ou, então, uma 

nova escuta, do mundo em contato pelas práticas audiovisuais.  

O gesto estético é um requisito já no segundo momento de uma prática, a invenção, isto 

é, sem o gesto estético, uma prática não se dá completamente (REIS; FONSECA, 2019a). Esta 

é uma das grandes capacidades da prática enquanto mobilizadora de processos: colocar-se 

diante de uma situação em que ou o sujeito descobre um jeito de adquirir o gesto estético, ou 

não sairá do lugar. Cabe ao educador ter em mente, na hora de inventar ou decidir qual prática 

propor, que a prática é um problema inserido em um mundo que precisa ser resolvido; a relação 

entre a natureza do problema, a natureza do mundo e a intensidade da demanda são 

determinantes no quanto a prática instiga o gesto. 

Como podemos ver, as práticas têm uma relação com o fazer audiovisual. Estabelece-

se uma relação com o mundo a partir de um problema a ser resolvido e então o soluciona de 

forma audiovisual. Contudo, o que importa nessas práticas não é nem a imagem e nem o som. 

Os dispositivos entram aí como “operadores na realidade” (MIGLIORIN et al., 2019, p. 2), não 

como método fílmico, como nos trabalhos de Eduardo Coutinho. A intenção da pedagogia dos 

dispositivos, ou também pedagogia do encontro, é emaranhar os fios da realidade, em que os 

sujeitos “em suas relações com essa multiplicidade de atores não-humanos, reconfiguram e 

tensionam suas inscrições no mundo, redesenhando o próprio mundo” (ibidem, p. 3). As 

práticas, dinâmicas e exibições pedagógicas em grupo são maneiras de formar territórios em 

um mundo que continuamente se forma e desforma. Assim, estamos menos interessados em 

ensinar o fazer cinematográfico – as pessoas pertencem ao grupo e se ensinam ao longo das 

práticas – ou mesmo interessados no filme que venha a surgir das práticas educacionais. O que 

nos interessa no campo de cinema-educação, antes dos saberes, são os “movimentos que fazem 

os próprios seres em suas formas de estarem juntos” (ibidem).  

Agora, pensando em relação ao fazer cinematográfico – e o problema do som como 

referencial da imagem, assumindo uma causalidade que extrapola o necessário –, podemos 

sugerir o pensamento pedagógico das práticas como uma metodologia que, em seu uso, é capaz 

de desarmar as toxidades da representação de um mundo já conhecido, mas, muitas vezes, não 

experimentado. Para fazer soar, é preciso escutar, e, assim, estar no mundo. É preciso então 

considerar a pedagogia do dispositivo como capaz de produzir uma escuta que nasce como 

“operadora” da realidade – ecoando em uma nova escuta como forma de movimento. Uma 

escuta que tem a pretensão de ouvir para além de conectar-se à referenciais externos. Uma 
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escuta que não é a ponte que conecta margem a margem de um rio, mas que é o próprio rio, 

inventando caminhos e linhas pela correnteza (INGOLD, 2015, p. 40). 
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III 

tornar sonoro 

 

Neste capítulo, gostaríamos de aplicar os conceitos apresentados na análise de alguns 

filmes contemporâneos brasileiros. A partir da proposta de percepção de Tim Ingold, apontando 

à divisão do mundo habitado em substâncias, superfícies e meios – sendo o ser humano tão 

material quanto a paisagem ou o som e a luz que a encobre –, adicionada às relações entre 

mundo e sujeito proporcionadas pela pedagogia do dispositivo e a invenção audiovisual da 

prática, tentamos entender como tais conceitos poderiam abrir caminhos para a construção 

sonora de um filme. Para tal, mediadas pelo conceito de território sonoro, as questões estudadas 

no capítulo anterior servirão para tentarmos nos aproximar dos processos de realização da banda 

sonora de filmes em entrevistas realizadas com profissionais de som. 

Selecionamos os filmes guiados por seu exímio trabalho sonoro, reconhecendo o papel 

da escuta dos profissionais responsáveis na construção dos sons, escuta esta tanto dos materiais 

que compõem os ambientes das locações filmadas, como dos encontros suscitados pelo 

processo de filmagem em si. Especialmente para esse capítulo, conversamos com o paulistano 

formado no Rio de Janeiro Leo Bortolin68, técnico, editor e diretor de som de curtas premiados 

como Command Action (João Paulo Miranda, 2015) e A Moça que Dançou com o Diabo (João 

Paulo Miranda, 2016), e longas como Casa de Antiguidades (João Paulo Miranda, 2020). 

Bortolin faz parte do coletivo Kino Olho, um núcleo de cinema na cidade de Rio Claro (SP). 

Formado incialmente como cineclube, hoje é um centro de experimentação cinematográfica, 

sendo um polo de ensino e realização fílmica no interior paulista.  

Além da perspectiva da experiência do Bortolin, dialogamos com o Coletivo Gogó69, 

um grupo de artistas sonoros que criam e produzem música e som para filmes, composto por 

Tiago Bello, Rita Zart, Ivan Lemos e Marcos Lopes. O coletivo realiza todas as vertentes da 

banda sonora de um filme: captação de som direto, edição, mixagem e produção musical. 

Dentre seus trabalhos, abordaremos os filmes Rifle (Davi Pretto, 2016), Temporada (André 

 
68 Entrevista concedida à autora por vídeo chamada realizada em 17 de julho de 2020. 
69 Entrevista concedida à autora por vídeo chamada realizada em 05 de agosto de 2020. 
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Novais de Oliveira, 2018) e No Coração do Mundo (Gabriel Martins e Maurílio Martins, 2019). 

O coletivo surgiu por uma insatisfação no que diz respeito às falhas de comunicação entre as 

frentes do som do filme e com a intenção de oferecer um serviço unificado tanto nos modos de 

produção quanto esteticamente. O grupo conta que inicialmente a proposta era oferecer o 

serviço completo da banda sonora, contudo, essa intenção se mostrou inviável devido ao 

comportamento do mercado – Rita Zart afirma que a ideia de coletivo não é algo tão atrativo 

mercadologicamente. Ao longo dos anos, perceberam que o coletivo poderia manter sua base 

horizontal e deixar seus participantes livres para realizar outros trabalhos – na verdade, esta 

seria a essência do grupo. O diferencial do Coletivo Gogó como grupo está em uma 

aproximação estética que cria condições para que a cooperação entre os quatro possa acontecer 

mesmo em projetos distintos, de maneira que cada área vá além de si, adquirindo uma dimensão 

fértil para a construção estética.  

 

III.1. Sons flexíveis para um estrato (quase) fixo 

 Até aqui, assumimos a proposta de Tim Ingold (2005) de pensar o mundo-em-formação 

(p. 103). Ao invés de imaginar os seres humanos como seres que se movem ao longo de um 

estrato fixo, apenas ocupando espaços, Ingold nos convida a pensar os seres se movendo, e 

assim habitando, um mundo dinâmico a todo momento atualizado pelo meio. Neste ponto, não 

só a paisagem seria levada em conta para se pensar a percepção do mundo, mas também o que 

Ingold chama de tempo (weather)70. Tempo em Ingold (2005) se refere a elementos que se 

manifestam no meio e por si modificam a nossa percepção do ambiente, modificando também 

a paisagem. Ingold defende que é necessário reconhecer o tempo como fator importante dos 

materiais, de modo que não seja imaginado nem imaterial, mas esteja presente no meio. O 

tempo é dinâmico, se manifestando em correntes e modos, qualidades de luz e opacidade, em 

sombra, em calor e frio e, sobretudo, em som – por se manifestar no meio. Ingold defende ser 

nesse espaço, e não na superfície que a “maioria das ações acontece: o sol brilha, o vento sopra, 

a neve cai e a tempestade ruge” (INGOLD, 2005, p. 103). Ao estar no mundo, experimentamos 

tanto a paisagem das substâncias e superfícies quanto o tempo do meio, sendo estes traços de 

um ambiente que se misturam. 

 
70 No artigo The Eye of the Storm (2005), Ingold utiliza o termo “weather” (clima) para se referir à fenômenos do 

meio, que operam sobre a paisagem de determinada região. A edição em português do livro Estar Vivo (2015), 

que aborda o mesmo tema em um dos capítulos, utiliza o termo “tempo” – no sentido meteorológico – como 

tradução oficial.  
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 Desde o início da pesquisa, procuramos compreender e estudar as relações dispostas ao 

mundo pelo diretor de som e educador audiovisual no momento da percepção dos ambientes. 

Apresentamos algumas teorias a respeito da disposição dos objetos sonoros, uma vez gravados, 

ou da categorização de sons na paisagem sonora como algo permanente a um espaço. Contudo, 

entendemos que, em um primeiro contato com sons, essa disposição não é algo dado. É 

necessário considerar o som a partir da relação de atualização do meio sobre a superfície que 

Ingold reforça. Cabe, então, pensar em possíveis posturas de um profissional de som que 

englobem essa possibilidade de atualização da escuta, desde a primeira aproximação aos sons 

ao redor feita pelo técnico de som na filmagem, até o editor de som e mixador, refletindo como 

a escuta permanece e se altera por meio ou ao longo dos seus processos – entre diferentes 

profissionais – e processamentos. 

 Transpor a percepção de um mundo-em-formação para o estado fixo proposto pelo 

Cinema é talvez um dos maiores desafios desta pesquisa. O Cinema em si possui um grau de 

fixação do mundo, por se estruturar em uma realidade construída, apresentada ao espectador 

aos poucos. Cada imagem e cada som em relação na montagem chega ao espectador já 

selecionado – não há mudança. Esse fato viabiliza a produção, já que várias frentes técnicas 

trabalham em conjunto estético até a distribuição dos filmes. Ao fazer um filme, lidamos – a 

priori – com estruturas rígidas para que a realização simultânea ocorra, principalmente no 

momento da edição de som, já na etapa de finalização, em que o filme chega quase sempre já 

decidido pelo montador, exigindo da edição sonora do filme a conformação a certas decisões 

pré-estabelecidas pela montagem, composição da imagem ou roteiro. Cabe ressaltar que a 

construção sonora do filme pode acontecer desde a pré-produção – a participação do diretor de 

som desde os processos iniciais pode resolver possíveis “problemas” e somar narrativamente 

às demais áreas do filme71. Como, então, criar momentos de escuta dentro do filme que 

proponham relações entre o espectador e esse universo fílmico mantenedores de certa 

similaridade às experiências do estar no mundo? 

 Podemos dividir essa criação em dois eixos – neste momento, as conversas com 

profissionais de som supracitadas podem nos ajudar. O primeiro seria as formas como a 

primeira aproximação aos sons no meio em que acontecem: uma postura que se manifesta tanto 

cotidianamente como uma forma de praticar a escuta, quanto durante o processo de filmagem, 

adotada geralmente pelo técnico de som. Em entrevista, Leo Bortolin nos fala que seus 

 
71 Para saber mais sobre a presença do desenho sonoro desde o roteiro ler a dissertação de mestrado de Iana Cossoy 

Paro, Escrever o Som: Busca Pelo Espaço em Roteiros Audiovisuais (2016). 



 
 

64 
 

processos de construção sonora se desdobram diariamente em um exercício da escuta ativa, 

procurando sons por onde caminha e organizando-os de forma a pensar as sensações 

despertadas por meio de suas propriedades sonoras. O contato cotidiano de Bortolin com os 

sons-que-estão-por-aí o ajudam a ampliar sua escuta. Ele adquire, assim, um repertório mais 

vasto de sons, seja pela própria captação e arquivamento desses sons, seja pelo estudo sonoro 

que a escuta reduzida72 permite. Assim, a aproximação aos sons acontece menos de um lugar 

de hierarquização ou categorização de ruídos e mais como uma abordagem interativa de 

conhecer os sons como são, suas propriedades acústicas e seus efeitos, sem juízo de valor. 

Similar à defesa que Giuliano Obici faz dos ruídos, caracterizando-os como uma “potência de 

criação” (2006, p. 33), Leo Bortolin se coloca como este observador que é afetado pelos sons e 

que também os afeta, estabelecendo ações com os materiais e armazenando sensações e 

impressões que podem ser aproveitadas em demais trabalhos. 

 Esse exercício de escuta diário é complementar à prática do técnico de som no cinema. 

Por diversas vezes, os profissionais de som com que conversamos nos revelaram como é 

necessário ao processo sonoro do filme uma relação de escuta que tenha tido tempo para ser 

desenvolvida – seja por se trabalhar junto ao diretor, e então conhecer a estética a ser empregada 

ao filme, ou estar antes nos lugares onde o filme se passará e exercitar atenção sobre como as 

relações entre os materiais se manifestam. Leo Bortolin nos conta sobre a experiência que teve 

no longa-metragem Casa de Antiguidades (2020), quando pôde viajar para a cidade de Treze 

Tílias (SC), onde o filme foi filmado, e ficar lá por mais de uma semana antes da filmagem 

acontecer, visitando as locações, tomando notas, escutando e captando sons ambientes – esse 

processo preveniu alguns problemas que poderiam aparecer no momento da filmagem. Segundo 

Bortolin, a experiência de aproximação intensa anterior à filmagem o fez estar imerso na escuta 

do mundo que viria a ser o mundo fílmico. 

O momento de captação de sons ambientes é um momento delicado que demanda 

silêncio, tempo e paciência – características não tão comuns em um set de filmagem. Assim, é 

compreensível o reconhecimento que Bortolin dá as longas gravações de som, em que 

conseguiu captar vários acontecimentos sonoros em diferentes distâncias e manifestações, de 

forma a enriquecer o som direto do filme. Diversos profissionais têm isso em mente e captam 

os sons em outros momentos da filmagem, ou após a filmagem – Marcos Lopes, técnico de som 

 
72 A escuta reduzida corresponde a uma condição de escuta dedicada às propriedades sonoras, considerando o som 

um objeto de observação. Os sons são escutados sem a visualização de um correspondente imagético e reduzidas 

em repetição. O conceito de escuta reduzida foi trabalhado com maior profundidade no primeiro capítulo. 
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do Coletivo Gogó, conta que captou muitos sons ambientes de Temporada (2018) nos dias de 

folga e durante os takes, posicionando microfones estéreo para além do espaço da cena. 

Contudo, o ponto que gostaríamos de frisar, o qual Bortolin reconhece ser um diferencial para 

o processo de escuta da filmagem, é justamente a captação anterior dos sons ambientes. 

Bortolin conta que conhecer os sons ambientes antes da gravação fez com que sua escuta do 

filme se ampliasse – preparando-o para imergir no sensível do filme (MERLEAU-PONTY, 

1964, p. 160 apud INGOLD, 2005, p. 99), de maneira que sua atenção estava direcionada ao 

que o filme propunha, direcionando sua busca para sons além dos esperados. Com a escuta 

aguçada e atenta às ações que se desenrolavam durante as gravações, era possível desviar a 

escuta para elementos mistos, que contribuíram para a narrativa, fazendo do set de filmagem 

um espaço de experimentação. Bortolin fala que a experiência de captar os ambientes antes da 

filmagem foi tão boa que ele gostaria de torná-la parte definitiva do processo de construção 

sonora dos filmes nos quais realiza a direção de som. 

 Contudo, é importante ressaltar que nem todas as produções e filmes permitem ações 

assim. O processo que Bortolin realizou foi possível devido a negociação e insistência de sua 

parte. Entretanto, ainda podemos pensar em outras maneiras para que a escuta continue atenta 

em todo o contato com o filme. Marcos Lopes e Ivan Lemos contam sobre como o processo de 

filmagem do longa metragem Rifle (2016) fez surgir escutas diferentes para o filme, devido aos 

modos com que eles se aproximavam do espaço. Lemos, microfonista do filme, revela que 

muitos aspectos sonoros do filme foram construídos a partir da escuta no momento da 

filmagem. Ele conta que durante as filmagens absorvia informações e sensações sonoras 

despertadas pelo espaço: ranger de telhas de zinco no vento, reverberação do som de carros na 

estrada que se ouvia a uma longa distância, movimento da terra ao caminhar, todas essas 

experiências sensíveis foram usadas e transformadas na edição de som – seja como fragmento 

sonoro captado pelo som in loco ou uma inspiração para a criação de foleys73. 

Em todos os momentos, a escuta, tanto de Lopes quanto de Lemos, esteve atenta de 

forma participativa a como as coisas se manifestavam e como o som surgia das relações do 

meio com as superfícies. Assim, uma das sonoridades mais icônicas do filme surgiu: a cerca. 

Marcos Lopes conta que a primeira vez que perceberam que a cerca fazia algum som foi em 

 
73 O termo foley, chamado também de ruídos de sala, diz respeito aos sons do filme criados e gravados 

posteriormente à filmagem, geralmente em estúdio. Os sons são gravados conforme a imagem, em um processo 

similar a dublagem, mas podem assumir uma certa independência, criando cenas sonoras para além do que é visto. 

Esse efeito é recorrente em muitos filmes, com destaque aos mencionados Rifle (2016), Temporada (2018) e No 

Coração do Mundo (2019). 
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uma tomada que estava sendo gravada em M.O.S.74, sem som em sincronia, de um carro em 

chamas pela estrada de terra. Não havia muito o que eles podiam fazer a não ser esperar. Foi 

então que alguém da equipe, ao andar pelo set, tropeçou na cerca, o que a fez soar em um ruído 

grave. Ora, a equipe de som já havia trabalhado em outros filmes do diretor, Davi Pretto, e havia 

feito também a pré-produção do filme a partir do roteiro e das preferências estéticas do diretor, 

assim, o técnico de som e o microfonista já estavam conscientes de sonoridades que poderiam 

ser interessantes para o filme75. Os profissionais entenderam que aquele era o som necessário 

para trazer tensão ao filme, por explorar sonoramente traços estéticos não-realistas que 

expandiam a leitura realista do roteiro. Além disso, durante as filmagens, Ivan Lemos percebeu 

a textura sonora que caminhar pela estrada de terra possuía. Assim, cada movimento 

esquadrinhava o atrito dos sapatos na terra, mas também a própria constituição material da terra 

que se aplicava nesse movimento.  

Em conversa, Lemos apontou o valor de instituir a escuta relacional como forma de 

atenção para cada etapa da realização sonora de um filme. O contexto do coletivo tem muito a 

contribuir ao entrelaçamento dos processos devido à consciência ampliada que cada etapa tem 

da outra. O som direto, a edição de som, a música e a mixagem não são limitadas a elas mesmas, 

mas se interpenetram a todo momento. Podemos falar de uma escuta entrelaçada que é 

atualizada a cada etapa – não num sentido de evolução ou melhoria, mas que é transformada e 

que transforma a escuta na junção e cruzamento de profissionais e mudanças sonoras. 

Cada etapa do tornar sonoro demanda e tem por consequência uma escuta atualizada:  

1) É necessário que o técnico de som esteja em contato com o mundo para que perceba 

os sons que interagem no meio, e, a partir deles, se movimente com a intenção de capturar o 

que ouve, de forma que seu gesto de escuta se traduza na colocação do microfone conforme a 

sensação desejada.  

2) O microfone, por sua vez, captura essa primeira escuta e a transforma de acordo com 

suas características técnicas, fazendo do som do meio um objeto sonoro a ser estudado.  

 
74 M.O.S. é uma abreviação da expressão em inglês “motor only sync” ou “motor only shot”, que indica para a 

montagem que o fragmento filmado não tem um arquivo de áudio sincrônico.   
75 É importante ressaltar, contudo, que, mesmo em um desenho de som, nada está “fechado” na pré-produção. 

Observações são feitas, e é essencial fazê-las, mas é necessário que sejam aliadas a uma escuta tanto aberta quanto 

atenta para os sons que surgem na cena ou no ambiente no momento da filmagem, os quais são potentes para 

alterar planos. 
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3) O editor de som ouvirá esse fragmento aural, concentrando-se nas propriedades 

sonoras que são consequência tanto do acontecimento sonoro (emissão do som), quanto das 

propriedades do espaço e das características do microfone. O editor de som trabalha com essas 

escutas fragmentárias, modificando-as, e as coloca em relação, criando uma escuta fílmica que 

dificilmente dissocia os sons entre si ou entre suas camadas.  

4) A escuta fílmica proposta pelo diretor de som é composta não só por elementos 

sonoros, mas se estabelece pela relação de montagem e composição imagética, bem como pelas 

condições da escuta da sala de projeção, ou equipamentos de exibição caseiros.  

O segundo eixo que pode nos ajudar a pensar uma escuta fílmica relacional, que se 

estabeleça entre sujeitos e territórios em movimento no cinema, é uma construção sonora que 

preveja lacunas em sua constituição. Neste sentido, é necessário que o desenho sonoro tenha 

certa flexibilidade para ser formado processualmente, como experimentação consequente das 

relações de escuta estabelecidas, não um produto mental feito apenas na pré-produção e 

reproduzido tecnicamente até se obter o efeito desejado. Para o tipo de relação com sons que 

apresentamos, não é interessante impor escutas; é necessário que o editor se coloque na escuta 

do espectador, não lhe entregando tudo, mas mantendo um jogo, similar ao silêncio do 

educador, que demanda ação. 

 O som no cinema pode facilmente assumir aquele elemento estranho que é tanto 

desejado nos processos educativos. Ele promove relações muitas vezes inconscientes e até 

mesmo sua ausência ou a dinâmica de sons causada pelo movimento da sua ausência e presença 

é capaz de disparar sensações e respostas que nos lembrem da nossa própria capacidade de 

escutar. Voltamos à questão do gesto como algo que se coloca entre nós e as coisas no momento 

da percepção, controlando o que passa e o que é retido. Se o cinema possui uma estrutura fixa 

do mundo, talvez a melhor abordagem não seria tentar dobrar suas grades, mas usar menos 

vigas, a fim de possibilitar uma maior movimentação entre sujeitos e territórios postos em uma 

relação de imersão descentralizadora proporcionada pela escuta. 

 

III.2. Inventores de escutas 

Giuliano Obici (2006) nos questiona, a partir de Pierre Schaeffer, se nossa escuta teria 

se tornado menos ativa, ou até mesmo “aprisionada”, pelo enquadramento dos sons pelo 

microfone e pelo alto-falante. Segundo Obici, Schaeffer aponta que essas ferramentas instituem 



 
 

68 
 

um modo de escuta, de certa forma, limitador à percepção dos sons. Contudo, essas mesmas 

ferramentas nos permitem “tornar sonoras forças antes impensáveis, imperceptíveis, inauditas” 

(p. 24). O elemento que pode impor uma escuta aprisionada é também o que pode abrir suas 

possibilidades de escuta. É necessário então, segundo Obici, inventar a escuta “com outro tipo 

de função e outras atribuições” (ibidem). 

As ações criadoras de território sonoro são, sobretudo, uma questão de gesto. É 

necessário propor essa relação de alteridade também para com os elementos fílmicos e extra-

fílmicos, apreendendo o ritmo76 entre espaços vazios a serem preenchidos pelo espectador, mas 

também as lacunas77 que o filme estabelece para que o próprio sujeito criador do território 

sonoro ocupe – a maneira com que o diretor de som se relaciona com os sons-que-estão-por-aí 

e com o mundo que será enquadrado nas sonoridades do filme. Portanto, pensando o diretor de 

som como uma figura construtora de território sonoro no filme, é importante abrir espaços para 

a relação desse profissional com o próprio filme. Tiago Bello e Rita Zart chamaram atenção 

para as trocas existentes entre o profissional de som e o filme. Eles afirmaram que, ao fazer um 

filme, pensam a forma com que cada filme se relaciona com eles, com sua vida presente e 

experiências passadas, pensando também no que o profissional enquanto sujeito pode contribuir 

ao filme a partir delas: quais são os elementos de sua vivência que o fazem se relacionar com a 

obra e que ressignificam a si, ao filme, às escutas e às sensações. Para Tiago Bello, essa relação 

é o que alimenta o trabalho autoral do Coletivo Gogó. Ultrapassando o audível, Tiago refere-se 

a todos os tipos de experiências que sustentam sensações e compõem nossa relação com mundo. 

Os modos de estar no mundo do diretor de som influenciarão o que se torna sonoro no filme 

não só por uma reprodução de sons, mas por meio da invenção de escuta que visa a “capacidade 

de tornar forças sonoras sensíveis, de tornar audíveis forças não audíveis” (OBICI, 2006, p. 24). 

 Em nossas conversas com esses profissionais de som, percebemos algumas maneiras 

nas quais essa escuta construtora de territórios – também desterritorializante78 – pode ser 

manifesta num filme. A primeira seria a própria escuta do microfone que realça ou diminui 

propriedades acústicas de forma distinta ao ouvido humano. No filme Rifle (2016), as 

 
76 Giuliano Obici utiliza o conceito de ritmo não no sentido musical, de temporalidade métrica, mas como uma 

“condição expressiva daquilo que está em constante diferenciação” (OBICI, 2006, p. 67). Essa aproximação do 

ritmo ao conceito de alteridade é uma forma de lidar com o caos, instituindo uma diferenciação sensível em alta 

velocidade. 
77 A ideia de lacuna seria uma forma de conferir ritmo à escuta; defendemos, assim, o caráter descentralizador da 

escuta. 
78Todo território formado pode também se desterritorializar. “Um território está sempre em vias de 

desterritorialização, ao menos potencial, em vias de passar a outros agenciamentos, mesmo que o outro 

agenciamento opere uma reterritorialização.” (DELEUZE, GUATTARI, 2005, p. 137 apud OBICI, 2006, p. 76).  
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informações percebidas ao longo da filmagem – em ligação constante à pós-produção, devido 

à metodologia de trabalho do Coletivo Gogó – proporcionaram a criação da cerca como o 

elemento sonoro que representa o tema do filme79. Partindo da ideia de território, ela possui um 

grau elevado de sentido narrativo em Rifle, já que sua figura protege os de dentro e afasta os de 

fora. Contudo, a cerca em sua presença sonora faz soar sensações para além de seus significados 

semânticos. Interessa-nos pensar essas sensações em relação à escuta deslocada que o filme 

proporciona. 

Ao escutar a cerca de Rifle (2016), não a ouvimos de forma natural, mas com uma 

manipulação que começa na microfonação. Marcos Lopes, técnico de som do filme, fala sobre 

a intenção de explorar ao máximo as sonoridades do local, captando os sons por diferentes 

microfones. Para o momento da cerca, foram utilizados microfones estéreos, mono direcionais 

e microfones de contato, aliados a diferentes materiais em contato com a cerca – ora, é 

necessário movimento para se fazer soar –, como baquetas de madeira estilo maçaneta (utilizada 

em surdos e bumbos) e arcos para instrumentos de corda, que realizam fricção contra as cordas 

com um feixe de crina presente no arco. O microfone de contato atua nesse sentido como um 

captador de instrumento, como de uma guitarra, estando necessariamente encostado na 

superfície que sofre as interferências, transformando as vibrações mecânicas em frequências 

sonoras. Assim, o som captado pelo microfone seria aquele mais diferente da nossa audição. 

Em entrevista no making of80 do filme, Tiago Bello conta que, se eles tentassem capturar o som 

natural do tocar a cerca, sem aparatos de captação acústica, não seria agradável ou potente, mas 

é escutando como escuta o microfone que o som nos atravessa. Foi através dessa interação entre 

a superfície e os meios, sendo o diretor de som parte dessa relação perceptiva, que o som foi 

construído para criar a tensão que procuravam para o filme. 

 Essa manipulação acústica é possível pelas propriedades que diferenciam cada 

microfone – polaridade, dinâmica, sensibilidade, alcance de frequência, etc. –, por sua distância 

ou posicionamento em relação à fonte sonora e pelas condições dos materiais que se colocam 

ao redor do microfone. Leo Bortolin nos contou a experiência que teve ao filmar Casa de 

Antiguidades (2020), em que, para alcançar uma sonoridade não-natural devido aos elementos 

 
79 No making of do filme, o diretor Davi Pretto revela que “Rifle é um filme que fala sobre identidade, violência e 

território”. Disponível em: <https://youtu.be/-qI2IdgPvuk>. Acesso em 08/08/2020. 
80 Rifle Making Of Som. Disponível em: <https://youtu.be/5vU3uJRVeAU>. Acesso em 08/08/2020. 
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não-realistas do filme, construiu cápsulas de bambu, cabaça e chifre de boi81 e posicionou-as 

ao redor do microfone. Ao fazer testes antes da filmagem, Bortolin conta que os sons que 

reverberavam na cápsula para dentro do microfone traziam a ampliação de algumas frequências, 

atribuindo um aspecto metálico ao som. Contudo, ao levá-las ao set de filmagem, a equipe 

encontrou algumas dificuldades. Por causa do peso das cápsulas, não era possível manuseá-las 

na vara boom, assim, era necessário posicionar o microfone com a cápsula em uma caixa de 

madeira e suspender em um tripé, no limite do quadro da imagem. A distância do microfone à 

fonte sonora diminuía o efeito da reverberação do aparato, que carregava consigo alguns sons 

alheios ao desejado. No momento da edição, Bortolin percebeu que os sons sutis captados por 

esse microfone desapareciam quando somados às trilhas de diálogo, ambiente, foley e, mesmo 

que se aumentasse seu volume, o efeito se perdia, pois carregava junto alguns outros ruídos. De 

forma geral, Leo Bortolin considera boa a experiência, contando que a gama de sonoridades 

adquirida respondeu bem aos ruídos mais fortes das cenas e alguns sons ambientes. A variação 

de textura entre materiais trouxe o efeito desejado, uma espécie de interferência aos sons 

naturais. É importante ressaltar que a equipe de som ainda examina formas de ressaltar esses 

sons, já que o filme ainda está em processo de finalização enquanto este capítulo é escrito. Não 

obstante, Bortolin imagina medidas que poderiam expandir o efeito dessa microfonação, 

supondo que, caso fosse feita uma tomada apenas para o som, aproximando o microfone de 

elementos sonoros sutis, o resultado seria mais amplo e poderia ter sido mais parecido com os 

obtidos no teste. 

 Bortolin ainda ressaltou a responsabilidade do técnico de som no momento da filmagem 

de fazer com que os atores escutem aos sons produzidos por sua relação com o espaço e os 

materiais presentes. Essa fala é referente a experiência em Casa de Antiguidades (2020) com o 

ator Antônio Pitanga, protagonista do filme, o qual, segundo Bortolin, atuava também para o 

som. Em entrevista a Araci Incubadora82, Bortolin conta que Pitanga sabia como se posicionar 

sonoramente em cena, não só em uma tentativa de deixar os diálogos livres de qualquer 

interferência acústica, mas sobretudo por compreender a proposta do filme, em trocas com a 

equipe de som e a direção, e explorar a potência inventiva do som. É traço estético do diretor, 

 
81 As cápsulas foram construídas em parceria com Matheus das Flautas, artesão de Rio Claro (SP).  Junto às 

cápsulas foi utilizado o microfone Sennheiser MKH 416. Figuras no Anexo I. 

 
82 “Leo Bortolin: Direção de Som no Cinema”, entrevista com Vitor Teixeira e Leo Bortolin realizada no Instagram 

Araci Incubadora. Live (ao vivo). Disponível em: <https://www.instagram.com/tv/CB6aPZZpeTu/>. Entrevista 

realizada em: 26 de junho de 2020. 

https://www.instagram.com/tv/CB6aPZZpeTu/
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João Paulo Miranda, acessar as ações em seu entre, buscando capturar o movimento em cada 

uma delas. Em entrevista83, o diretor revela que intenta trabalhar com os atores uma atuação 

voltada à câmera e também ao som em uma abordagem que evidencia o “estranho” – o que 

chama de “cinema caipira”. Ao indagarmos Bortolin se o “cinema caipira” poderia ser 

encontrado no som dos filmes em parceria com João Paulo Miranda, Bortolin responde que 

seria viável devido à escuta imersa que se lhe é possibilitada ao morar no interior de São Paulo. 

Estar vivo nesse solo “caipira”, produtor de diferentes sensibilidades, exercita a escuta cotidiana 

de Bortolin, mencionada no início do capítulo, de forma que ele a carregue para o som de seus 

filmes. 

 O deslocamento da escuta fílmica também pode acontecer no momento da edição de 

som, pela dinâmica entre os sons na cena: seja pela mudança de textura sonora justificada 

diegeticamente, através da alternância de planos sonoros ao longo da cena, seja pelo 

estabelecimento da curva sonora ao longo do filme. Sobre o primeiro caso, podemos tomar 

porexemplo o curta-metragem A Moça que Dançou com o Diabo (2016), o qual propõe um 

estranhamento de escuta a partir de filtros que modificam o som. No filme, esses filtros 

correspondem a alto-falantes em praça pública, televisão, rádio, e outros aparelhos eletrônicos 

que carregam consigo certos efeitos acústicos que os caracterizam como tal, geralmente efeitos 

de filtragem, ruídos de fritura ou diferença em ressonâncias que os modificam em relação às 

demais sonoridades da cena. Em sua obra Audiovisão (2011), Michel Chion categoriza estes 

como sons on the air, os quais, mesmo situados em tempo real da cena, ultrapassam as barreiras 

do espaço. No filme em questão, os sons on the air são sempre justificados pela imagem e pelo 

contexto da cena: em praça pública, a textura da voz do pastor projetada no alto-falante torna a 

sua fala mais agressiva. A violência não é só verbal, mas acústica. A textura da voz permite que 

o espectador se apegue às sensações que a cena desperta, e preste atenção também nos outros 

elementos alheios ao som, que parecem querer se distanciar do que é ouvido. A grande 

exploração das diferentes sonoridades das mídias continua em outra cena: um programa 

televisivo religioso passa na televisão enquanto a família almoça, e a modulação de frequências 

e distorções de timbre em dinâmica entre as distintas proximidades sonoras, com o aparelho em 

primeiro plano e a família ao fundo, apoiam a ideia da intolerância e violência religiosa que o 

filme se coloca a criticar. 

 
83“Desafios e conquistas do cinema brasileiro”. Entrevista com Antônio Pitanga, João Paulo Miranda e Laís 

Bodanzky, realizada no canal do Youtube Museu de Imagem e Som de São Paulo - MIS. Live (ao vivo). Disponível 

em: <https://youtu.be/aQ3AeeDtAY8>. Entrevista realizada em: 4 de julho de 2020. 

https://youtu.be/aQ3AeeDtAY8
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O curta-metragem ainda procura trabalhar a transição de sons durante a cena, em uma 

dinâmica de sons visualizados e sons pouco reconhecíveis, causando um estranhamento na 

escuta. Em conversa, Leo Bortolin conta que, ao pensar nessa relação entre sons, procurava 

antes refletir acerca da sensação desejada ou estado de percepção desejado para a cena. Só então 

procurava escutar quais sons correspondiam a eles e por quê. Foi assim que encontrou um som 

de elevador antigo em funcionamento e o utilizou para criar a sensação de aprisionamento e 

tensão do filme, propondo uma nova leitura para a imagem do filme. 

Ainda sobre as mudanças de dinâmica nas cenas, Tiago Bello nos contou que gosta de 

procurar o momento certo no filme para estabelecer aspectos sonoros alheios à naturalidade do 

filme, propondo uma imersão descentralizadora da escuta. Em No Coração do Mundo (2019), 

um desses momentos é um monólogo de Selma (Grace Passô) na escola estadual Carlos 

Reichenbach, em que, num primeiro momento, somos enganados pelo som e pela imagem: uma 

tela preta é gradualmente povoada por sons de vento em folhas de árvore, um som áspero e 

grave como rochas caindo e canto de passarinhos e insetos. Não demora para que passemos a 

ver uma paisagem com rochas e árvores ao fundo, sem saber ao certo se é uma fotografia ou 

imagens em movimento. A narração de Selma logo começa em primeiro plano, quase como 

uma voz em off que conta uma história de um quase aborto. A curiosidade é despertada no 

espectador uma vez que ainda não recebeu informações suficientes para compreender o que 

seria esse espaço, que parece tão desconexo do restante do filme. A imagem começa a abrir aos 

poucos. O som continua. Vemos um globo escolar, observamos uma possível cadeira azul, 

contemplamos o ombro de Selma e então avistamos a moldura da paisagem – era um painel 

fotográfico emoldurado! Com a mesma sutileza da imagem, o som também se transforma, 

trocando as graves frequências do vento e das rochas pelo bafo grave do trânsito e de um 

possível gerador; já o canto dos pássaros dá lugar ao grito das crianças no recreio. São novos 

sons que permeiam o lugar e nos guiam conforme caminha a imagem. A cena segue na 

revelação de seus elementos, até que para em frente ao monitor da câmera direcionada para 

Selma, que conversa com Marquinhos (Leo Pyrata) olhando em direção ao espectador. 

Sutilmente, os sons pontuais de rochas voltam, em uma reverberação contextualizada pelo 

espaço que vemos, e aos poucos deixamos de escutar as lâmpadas para retornar ao vento. Por 

fim, é introduzida ao jogo sonoro a trilha musical de uma guitarra – tudo o que precisava para 

que a banda sonora assuma seu desprendimento do real e sustente o monólogo da cena, criando 

uma correlação entre os sons antigos que voltam e os que permaneceram, entre sons realistas e 
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fantásticos84. É como se por alguns minutos o espectador se encontrasse imerso, mas também 

se percebesse como alguém que pode escutar, transitar entre as escutas. O toque da guitarra se 

sustenta em uma última nota e assim se esvaem também os sons não visualizados. A porta da 

sala se abre, e novos sons irrompem adentro. Bello relatou que procura colocar esse traço 

estético, que é também característica do coletivo, em cada filme que faz – o momento que pode 

ser sustentado por um traço do fantástico. Em entrevista, defendeu que os filmes feitos pelo 

Coletivo Gogó permitem essa transição entre o real e o fantástico, devido aos caminhos híbridos 

que os próprios filmes estabelecem. 

O deslocamento da escuta pelo fantástico pode ocorrer pela adição de sons – como no 

caso de No Coração do Mundo – ou pelo esvaziamento de sons, aliado à criação de uma curva 

sonora em todo o filme que acompanhe a curva narrativa para que seu efeito seja sustentado. 

Em entrevista, Marcos Lopes ressalta a importância de estabelecer uma dinâmica para a escuta 

pela criação de certos códigos sonoros que conectam sensações a determinados elementos da 

narrativa, e por seu posterior deslocamento, estabelecendo outros territórios. Essa ligação entre 

sons e elementos da narrativa não é uma mera representação, mas tem em si o intuito de 

diferenciar e assim desterritorializar escutas a partir da descodificação desses códigos sonoros 

estipulados anteriormente. 

Neste sentido, esse tratamento do som nos ajuda a interpretá-lo como um vestígio 

(CAMPAN, 1999) entre o passado e o por vir (FLÔRES, 2013, p. 150), uma vez que traz 

contextos prévios e antecipação de acontecimentos. As camadas de acúmulos estão em 

constante diferenciação, ao mesmo tempo que deixam rastros e propõem caminhos sonoros. A 

escuta fílmica consiste em se debruçar sobre as implicações do som na descodificação da cena, 

pensando sua agência nas personagens e a partir de suas ações formadoras de territórios. De 

fato, a percepção sonora de um filme não é nunca terminada em si (CAMPAN, 1999, p. 21 apud 

FLORÊS, 2013, p. 150). Ter a escuta como forma de percepção é permitir-se estar atento às 

surpresas que se apresentam, imerso no contínuo instante em que os sons se dão. Campan 

defende o conceito de escuta como uma experiência de des-possessão (CAMPAN, 1999, p. 10 

apud FLORÊS, 2013, p. 148), como se o tempo de reação entre o som e nossa inclinação para 

ouvi-lo prescrevesse um acontecimento em que não dominamos sua vinda, duração, intensidade 

e nem mesmo o seu desaparecimento. É uma interrupção que nos pega de surpresa e se desfaz 

 
84 Por sons fantásticos entendemos sons não pertencentes a realidade da cena, relacionado a sons visualizados ou 

fora de quadro, e pouco reconhecíveis em uma escuta causal. Os sons se manifestam em uma camada não-

diegética, muitas vezes não se adequando as reverberações impostas pelo espaço e contexto da cena.  
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devido às suas constantes diferenciações entre a composição temporal da cena e entre contextos 

diegéticos. Na pesquisa de Flôres, entendemos o som como algo que passa e resulta em outro 

objeto, não com uma proposta de substituição, mas em uma atualização sonora – de passado e 

novidade “acumuladas” (ibidem). Cada diferenciação é uma nova camada de experiência que o 

som ganha e deixa como rastro ao longo das cenas, e que também são reiteradas em novas 

situações, de forma a adquirir possibilidades diversas de acordo com a relação entre cenas, 

ações e sujeitos. 

Encontramos um exemplo desse esvaziamento como curva sonora no filme Temporada 

(2018). Tiago Bello revelou que encontrou o momento para instauração do elemento fantástico 

a partir de adições do silêncio em algumas cenas. Para tal efeito, é necessário compreender a 

construção de ambientes do filme como um mecanismo que, mesmo mantendo certa relação de 

valorização dos diálogos, consegue criar um espaço para si na escuta, expandindo nossa 

percepção de um cotidiano de Contagem, que, mais do que marcar a presença de pessoas, é 

capaz de inspirar vida e movimento aos sons que ouvimos. Mesmo sendo pontuais, os sons 

ambientes nítidos e os ruídos que acontecem fora do quadro são o que sustentam a imagem, 

muitas vezes em planos estáticos e longos. É por causa dessa construção sonora que nos 

acostuma à ruidosa vizinhança que o efeito do silêncio é mais poderoso. Em uma das cenas, 

Juliana (Grace Passô) está visitando uma senhora (Maria José Novais de Oliveira) por conta de 

um programa de combate à dengue, e a senhora lhe convida para tomar um café. Desde o início 

da cena, quando Juliana tira foto de uma copa de árvore, até seu final, os sons da vizinhança 

são esvaziados. É um silenciamento gradual, mas que, ao final, deixa apenas as vozes 

transitando entre a montagem de portas retratos, em estado de flutuação não-realista. Tiago 

Bello contou que esse efeito de silenciamento é fruto de um processo de desconstrução da cena, 

a qual começou como as outras, com um ambiente de sons já esperados, tendo a mesma 

vizinhança presente, com muito movimento. Contudo, ao longo dos processos de edição de 

som, percebeu-se que a cena precisaria de um tratamento especial, em que a dinâmica do som 

se alterasse.  

Segundo Flôres (2013), é necessário encarar o som pelo seu devir, apreciá-lo pelos 

rastros das mudanças que o constituem, e, assim, compreender que o papel do som no cinema 

não é apenas garantir a unidade realista entre cortes e ambientes, mas evocar experiências 

sensíveis através de sua relação com os demais elementos narrativos – a diferenciação e a 

reiteração também fazem parte da natureza sonora. Apreciar o som por meio dessa escuta 

sensível dá margem para que um mesmo objeto sonoro, em relação dinâmica na curva sonora, 
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resulte em significações diferentes. Ao mesmo tempo que a reiteração sonora traz consigo os 

contextos onde o som já apareceu, sua diferenciação aponta para possíveis futuros. Esse 

entrelaçamento possibilita uma “nova construção perceptiva”, inventando um contexto fílmico 

inédito através das linhas sonoras (p.150). 

 

III.3. Criar territórios não é o mesmo que representar sons 

O som é um meio flexível capaz de transitar entre modos híbridos da linguagem 

cinematográfica, assim, é mais interessante ao som que se movimente, que esteja livre para se 

atualizar conforme a narrativa e não se prenda à imagem ou à repetição de espaços. Pensando 

o cinema como algo “afetado” pelo real, mas também que “opera sobre o real” (MIGLIORIN, 

PIPANO, 2019, p. 36), podemos encarar o som como uma ação que carrega em si o mundo, 

que carrega vestígios do tempo e espaço por suas constituições acústicas, mas também que 

sustenta uma mesma alteração desse mundo, por meio de atualizações contínuas que se instalam 

na “instabilidade da criação” (ibidem, p. 37). Isto indica não que a escolha e a disposição de 

sons preveja como “certo” seus efeitos e significados, mas que a construção de territórios 

sonoros comece menos pelos códigos que serão transformados, ou por fragmentos sonoros 

utilizados para representar coisas, e mais a partir da escuta dos sujeitos formadores – tanto a 

personagem, quanto o espectador e os realizadores ao longo do processo de feitura – e seus 

encontros sensíveis com o sonoro.  

Retornando a Obici, nos recordamos da expressividade que os territórios carregam. A 

modificação dos ambientes faz dos elementos a “expressão de um ato que, simultaneamente, é 

uma marcação de posse” (OBICI, 2006, p. 78) e gera, nestes movimentos próprios, impressões 

e emoções. Obici caracteriza a arte, no contexto da criação de territórios como uma capacidade 

de descodificação de códigos em alta velocidade, deslizando de “um meio a outro” (ibidem, p. 

80). Essa descentralização em alta velocidade é o que “tende a gerar matérias expressivas” 

(ibidem). 

Em Rifle (2016), a questão do território é central e é enfatizada pelo som. Desde o início 

do filme, acompanhamos Dione (Dione Avila de Oliveira) em suas ações pelo pampa gaúcho. 

Em entrevista, Marcos Lopes contou que o roteiro do filme foi baseado em muitas ações 

cotidianas para os atores, que não eram profissionais, o que em um primeiro momento 

propiciaria o surgimento de uma estética naturalista para o som. Contudo, por já ter trabalhado 

com o diretor Davi Pretto em outros projetos, o coletivo conhecia sua abordagem estética, que 
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flerta com o fantástico, e entendeu o som como esse elemento da linguagem cinematográfica 

que poderia percorrer as distâncias de um mundo a outro em alta velocidade. De fato, o filme 

demonstra apego ao real, apenas para então mudar seus códigos e subvertê-lo. 

Em Rifle (2016), nos é proposto o “ponto de escuta” de Dione – uma escuta com alta 

sensibilidade aos sons “naturais”, que acompanha a narrativa centrada na construção do 

personagem. Não que os sons sejam ouvidos apenas por Dione, mas podemos supor que sua 

subjetividade é capaz de definir o valor de cada som. Tanto o é que a disputa pelo território 

acontece também sonoramente. Após estarmos acostumados com a escuta sensível do vento no 

telhado de zinco e nas folhagens rasteiras, a textura da terra ao caminhar sobre ela, pássaros, 

insetos e cachoeiras, alguns sons passam a serem intrusos à fazenda na mesma medida em que 

a tensão aumenta. Um desses sons são os carros que se anunciam mesmo longe na estrada de 

terra, antes de serem vistos; o segundo elemento que propõe um embate à escuta de Dione são 

as músicas populares. Em entrevista, Rita Zart contou da pesquisa minuciosa por músicas que 

fizessem parte da cultura da região para compor a trilha, de maneira que podemos compreender 

as músicas selecionadas como uma forma de escutar outro território sonoro, alheio ao criado 

por Dione, que tenta desterritorializar o ambiente sonoro já estabelecido pelo protagonista. O 

fato de serem músicas diegéticas aumenta a sensação de invasão, estabelecendo um contraste 

entre o som da natureza (hi-fi) em alta sensibilidade – confortável a Dione – e o som filtrado 

das músicas, on the air, que passa por uma série de processos para diminuir sua fidelidade (lo-

fi). A presença de músicas do gênero sertanejo universitário nos pampas pode ser considerado 

um elemento estranho à escuta. Podemos compreendê-las como “músicas da cidade”, que 

carregam todos os valores a que Dione se opõe. 

Poderíamos pensar que Dione apenas transita naquele ambiente passivo à formação 

sonora do local. Contudo, sua própria luta em manter os sons daquela natureza é uma forma de 

construir territórios. Sua ação contra as músicas e carros já muda a configuração dos códigos. 

Temos, então, dois elementos narrativos que se constituem sonoramente: o rifle e a cerca. Como 

já mencionado, a sonoridade tensa e grave da cerca cria a trilha musical que sustenta os 

momentos de tensão do filme, nos levando a sentir que as ações da personagem partem da 

intenção de proteção de território. Esse sentido é também empregado ao rifle, já que são com 

os tiros que Dione consegue interromper a música invasora e acabar com os rugidos dos motores 

dos carros. 
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Em outro filme, No Coração do Mundo (2019) – com o desenho de som, edição e 

mixagem pelo Coletivo Gogó –, também temos uma construção sonora que dá contorno à 

invenção de mundos. Durante a entrevista com o coletivo, descobrimos um processo 

fundamental para a construção sonora do filme: Marcos Lopes e Tiago Bello contaram que os 

diretores, Gabriel Martins e Maurilio Martins, desejavam transformar a cidade em um 

personagem presente em todas as cenas. Decidiram que a melhor abordagem, além de 

elementos visuais pontuais, seria um mapeamento sonoro da cidade de Contagem (MG). Para 

tal, a equipe de som direto estabeleceu duas unidades de captação de som, uma para os sons das 

cenas no momento da filmagem, e outra móvel, que se locomovia com gravadores e microfones 

estéreos até os lugares retratados no filme e captava sons ambientes e acontecimentos sonoros. 

Tiago Bello contou que além de receber o material com os sons referente às cenas, também 

tinha como material arquivos de som organizados em uma tabela com o nome dos arquivos, 

duração, local de gravação e detalhes que os diretores gostaram em cada arquivo. Com a 

localização, Tiago Bello conseguia identificar a direcionalidade dos sons e medir sua presença. 

A partir dessa pluralidade de sons, Contagem se tornava um mundo inventado, uma operação 

do cinema sobre algo que é real, mas que nunca havia sido ouvido dessa maneira. É importante 

diferenciar essa abordagem do que Murray Schafer (2001) desejava com a paisagem sonora. 

No filme, os sons assumem um caráter de atualização constante, refletindo sobre vários 

elementos narrativos, principalmente as personagens e seus movimentos pelo ambiente 

habitado, que está também em formação. O cinema demanda essa invenção, diferentemente das 

fixações sonoras que os intentos cartográficos de Schafer delimitariam. Quando partimos da 

hipótese de criar escutas que sejam similares ao estar no mundo, nos referimos mais à busca de 

sensações que o ambiente desperta sonoramente do que a uma reconstituição sonora do espaço 

arquivada em um suporte. 

Além da expansão de ambientes, No Coração do Mundo (2019) também estabelece uma 

relação com territórios a partir da música, a qual, segundo Giuliano Obici, é potente 

“desterritorializadora para nossos ouvidos” quando cruza o “plano sonoro caótico do cotidiano” 

(OBICI, 2006, p. 100) com suas melodias. Essa potência da música pode se manifestar a partir 

do desejo de transformar a condição de escuta, e não necessariamente apenas pela afinação dos 

sons em harmonia. A música enquanto linha de fuga é muito utilizada em No Coração do 

Mundo (2019), de modo a estabelecer um território sonoro que promove o encontro entre 

sujeitos para além dos contextos vividos. São personagens que reconhecem sua realidade e 

propõem ações capazes de inventar novas vivências. É o cinema se posicionando como uma 
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“ação estética de forte dimensão política, na qual a partir da realidade se inventa o real” 

(MIGLIORIN, PIPANO, 2019, p. 38). 

 

III.4. Tornar sonoro 

Ao falar da ação do cinema como medidas que inventam o real a partir do encontro com 

a realidade, é inevitável lembrar das práticas realizadas na educação, as quais nos permitem 

defender uma escuta que inventa outras formas de percepção e outros sons a partir de uma 

relação com o mundo – é uma escuta capaz de “tornar sonoro, ao invés de reproduzir o sonoro” 

(DELEUZE, GUATARRI, 2005, p. 164 apud OBICI, 2006, p. 97). 

Uma prática realizada recentemente nos chamou a atenção na medida em que pensa a 

posição da escuta como disparadora de demais experiências estéticas. Durante o primeiro 

semestre de 2020, o Laboratório Kumã, em parceria a Casa Jangada, realizou um grupo de 

cinema online, com reuniões via videoconferências, voltado ao Cinema e às Práticas de 

Cuidado85. A metodologia, semelhante à desenvolvida pelo Inventar com a Diferença, foi capaz 

de promover a realização de dispositivos e práticas que buscavam estudar como o grupo se 

comportava em situações adversas – em um suporte online e em meio a uma pandemia. Dentre 

os dispositivos feitos, gostaríamos de destacar um em que o som foi o disparador para outras 

produções:  

Entre o Sono e a Vigília: 

1. Produzir um som de até um minuto, a partir do estado em que entramos entre a 

vigília e o sono. 

 

Cada um fez seu som e levou ao próximo encontro. Para o momento de devolução86, o 

grupo decidiu escutar três sons em sequência e ficar por cinco minutos em silêncio para escrever 

um pequeno texto disparado pelo o que foi ouvido – nada seria discutido verbalmente naquele 

momento. Os textos foram reunidos em e-mail e lidos em voz alta aleatoriamente. Após passar 

pela experiência de interpretar o problema (o que seria esse estado entre a vigília e o sono), 

inventar respostas possíveis, escolher uma dessas combinações, dispor os elementos para tanto, 

e finalmente gravar os sons (atacar), era preciso devolver esse processo ao grupo não falando 

 
85 Importante ressaltar que a autora não fez parte dessa prática em questão, apenas acompanhou relatos dos 

participantes do grupo em momentos de troca. Os fragmentos audiovisuais e relatos por e-mail foram cedidos pelo 

grupo. 
86 Ver as etapas para a realização de uma prática no segundo capítulo desta monografia.  
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sobre ele, na tentativa de justificar escolhas, mas apenas entregando o resultado delas. Essa 

entrega de sons não justificados criou a demanda de continuidade às experiências, de maneira 

que essa sensação, que se tornou sonora, agora estabelece outras relações sensíveis com a 

imagem, o texto e a montagem – ressignificando também as relações com o próprio som. 

Alguns filmes curtos surgiram dessa experiência, não com a intenção de criar imagens para 

esses sons, mas de percorrer o mesmo processo de invenção que a prática propõe. O gesto de 

se pensar o “entre” de um estado e outro é traduzido para as imagens e sons em uma dinâmica 

rítmica. As diferenciações percorrem altas velocidades entre as posições, misturando os 

elementos da percepção – visão e audição como dois sentidos complementares, não pela noção 

causal, mas talvez por uma experiência de estar no mundo (INGOLD, 2005, p. 97). Devemos 

considerar as práticas como ações estéticas do audiovisual que se manifestam por etapas, na 

valorização do processo de atualização mútua da imagem e do som no filme. A transposição 

das etapas presentes na prática da educação para o fazer cinematográfico pode provar-se 

catalisadora de experiências múltiplas, uma vez que contém em seu produto audiovisual toda 

uma manifestação de processos criativos disparados por um encontro com o mundo.    

 A partir dessa aproximação, defendemos que a invenção, e não a representação, deve 

ser o norte do diretor de som e demais profissionais ao longo do processo de realização do filme 

ao pensar o sonoro. Com escutas propostas e não impostas, a capacidade de deslocamentos 

dentro do filme torna sua imersão um tanto quanto mais livre. Baseada na igualdade do poder 

escutar – sendo esta uma das primeiras experiências estéticas aurais –, o diretor de som cria um 

jogo entre elementos sonoros, audíveis ou não, fundados em uma “descontinuidade entre obra 

e fruição” que é o próprio “modo de afetar do cinema” (MIGLIORIN, PIPANO, 2019, p. 38). 

Assim, o poder de afetar do cinema está no ritmo, na variação proposta pelo jogo entre lacunas 

sensíveis, bem como na não previsibilidade dos efeitos. 

Pensamos o som no cinema como uma proposta aberta, uma resposta a um dispositivo 

que pode desencadear em várias escutas. O cinema não possui apenas um caminho de leitura, 

mas sim trajetos erráticos87, que, no âmbito da pedagogia do dispositivo, inserem o espectador 

em um processo de fruição não interessado em organizar o mundo, mas transformá-lo. Portanto, 

pretendemos destituir a ideia do som como representação causal de um mundo e valorizar a 

 
87 Este termo é empregado à pedagogia do dispositivo, considerada pelos autores um “trajeto errático” na educação, 

por se pautar mais nas “intensidades de criação do que por acúmulo de saberes” (MIGLIORIN et, al., 2019, p. 3). 
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descontinuidade entre o que se ouve e seu significado. Quanto mais a escuta for errática, 

propositiva, e aberta, mais relações com o mundo ela desperta. 

Tim Ingold propõe similaridades entre o comportamento sonoro e o comportamento do 

vento pelos movimentos erráticos que estabelecem no meio. No artigo Against Soundscape 

(2007), Ingold reflete sobre um questionamento levantado em uma conferência de antropologia, 

em que os participantes pretendiam defender a ideia de que o vento é “corporificado” às pessoas 

que são afetadas por ele. Por mais que concorde que a inspiração seja o “vento se tornando 

respiração”, e a expiração seja a “respiração se tornando vento” (p. 12), ações vitais para a vida, 

Ingold prefere não aplicar ao contexto da respiração e do vento um estado solidificado como 

presente na ideia de corporificação. Pensando o vento como um dos elementos do meio, Ingold 

sugere que, quando respiramos e o vento entra em nós, não somos corporificados, mas 

“ventilados [enwinded]”. Ingold aplica o mesmo ao som. O som, como a respiração, é 

experimentado como um movimento de ir e vir. Assim, podemos dizer que, quando um corpo 

canta, murmura assobia ou fala, ele é “sonorizado [ensounded]” (ibidem). É como se o corpo 

fosse lançado ao som, e não o som tomasse o corpo88. O som, como o vento, tende a se deslocar 

sobre superfícies, e deslocar os próprios corpos – movimentação que seria capaz de fazer soar. 

Esta é a razão pela qual o cuidado sobre os materiais – meio, superfícies e substâncias – é 

essencial para a manifestação sonora. A partir de Ingold, podemos pensar que não ouvimos o 

som, mas ouvimos no som89, o que faz com que o tornar sonoro seja uma mistura de ações 

dispostas sobre uma superfície em constante atualizações moduladoras das propriedades 

acústicas. O que ressoa é dependente das condições materiais do meio e superfície, sendo o som 

uma mistura da condição de escuta, movimento e tempo. 

No momento da escuta, o som flui, assim como o vento sopra, por caminhos irregulares, 

trajetos erráticos, formando redemoinhos ao redor. Ingold coloca o ouvinte como alguém que 

empina uma pipa nesse vento, sendo a interação do vento com a pipa similar à interação do 

ouvinte com o som – como se “nossos próprios seres se misturassem com os meios que nos 

cercam e ressonassem com suas vibrações” (INGOLD, 2008, p. 24). O som demanda mudanças 

 
88 Ingold apresenta a metáfora do corpo sendo lançado ao som como um barco lançado no mar ou uma pipa lançada 

no vento (INGOLD, 2007, p.12). 
89 Ao falar sobre luz e som como experiências do ser, Ingold afirma que trazer o mundo à luz é menos uma questão 

de ver outras paisagens e mais de estar no mundo. A partir disto, Ingold pontua que nos movemos entre as coisas 

e espaços de acordo com a mudança de atenção entre elas. Nossa visão e escuta não se coloca sobre coisas já 

formadas. O autor conclui que nós não vemos coisas, mas vemos nas coisas, amontoados nelas (INGOLD, 2005, 

p. 99). O mesmo se aplica ao som e ao sentir. Assim como para ver é necessário passar por uma experiência de 

luz, percebendo-se sensivelmente capaz de ver, para ouvir devemos estar imersos no som (ibidem, p. 100).  



 
 

81 
 

e traça caminhos no ar, em um jogo de ritmos e lacunas. Cabe a quem ouve entrar nesse jogo. 

Ao invés de se fixar em um local, o som propõe uma imersão descentralizadora, que em alta 

velocidade nos desloca. Para seguir o som, isto é, escutá-lo, devemos vagar por esses trajetos 

sonoros. Em suma, o caráter imersivo do som, do habitar, do estar no mundo fílmico, só é eficaz 

quando ao som é permitido essas descentralizações, quando ele desterriotorializa a própria 

escuta do espectador, fazendo-o questionar os modos de escuta do cotidiano. 

Questionar os modos de escuta é o papel do som no cinema. Ingold, ao defender a luz 

como uma experiência do ser, utiliza a frase de Paul Klee que afirma que a “arte não reproduz 

o visível, mas faz visível” (KLEE, 1961, p. 76 apud INGOLD, 2005, p. 99). O mesmo podemos 

aplicar ao som: a construção sonora de um filme não é a reprodução dos sons pré-existentes, 

mas a invenção desses sons em um gesto de escuta que percebe o meio tanto quanto a paisagem 

e potencializa essa escuta em novo sons, gravados. Ingold afirma que, ao estar no mundo-em-

formação, a percepção desses dois elementos se mistura, já que vemos a paisagem de acordo 

com o meio (INGOLD, 2005, p.103). A postura perceptiva de Ingold nos leva a concluir que, 

antes de ouvirmos os objetos sonoros, devemos entender a possibilidade de escuta como etapa 

fundamental da nossa experiência no mundo. Poder escutar é pré-condição para a experiência 

da escuta. Essa conclusão é baseada nas referências que Ingold traz de Merleau-Ponty (1964) 

acerca do papel que a visão desempenha para a atuação do pintor. Para o autor, a visão não 

nasce a partir de um mundo exterior, imutável, mas a pintura é resultante de uma visão que é 

simultânea à formação desse mundo: “o nascimento de sua visão é, a um só tempo, a 

concentração ou vir-a-si mesmo do visível” (INGOLD, 2008, p. 25). Não é uma representação 

de algo já dado, mas a pintura mostra como o mundo se forma, como “o mundo se torna um 

mundo” (MERLEAU-PONTY, 1964, p.167-8 apud INGOLD, 2008, p. 25). A ligação da visão 

com a escuta, em uma relação de invenção, também é proposta por Gilles Deleuze e Felix 

Guattari, utilizando também a pintura como metáfora: “é desde sempre que a pintura se propôs 

a tornar visível, ao invés de reproduzir o visível, e a música de tornar sonoro, ao invés de 

reproduzir o sonoro” (DELEUZE, GUATARRI, p.164 apud OBICI, 2006, p. 97). 

A escuta como base para a criação artística também se manifesta de forma similar, como 

uma capacidade perceptiva que escuta o mundo em formação no momento em que estabelece 

relações com ele. A escuta do mundo dá origem a uma orquestração de sons que, no filme, age 

como a visão que dá origem a pintura. Essa construção sonora é um “encorpamento” (INGOLD, 

2008, p. 25) do momento criativo que acompanha as diversas escutas em um processo de 

atualização. A escuta do mundo, atualizada em uma escuta fílmica, não tem intenção de fixar 
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os sons em uma paisagem sonora, mas sim de inventar um mundo, nos mostrando seus 

movimentos formadores e propondo escutas que nos fazem deslizar entre os demais materiais. 

Ao escutar um filme, não devemos nos acomodar em uma imersão paralisante. Um 

combate é necessário. É importante que a escuta questione nossa percepção e nos lembre da 

capacidade de nos deslocarmos entre os sons. A escuta fílmica pode nos lembrar que o mundo 

ressoa a partir das relações que estabelecemos nele, entre seus materiais e movimentos 

consequentes desse entrelaçamento. Esta é a máxima mais ou menos potente do som defendida 

por Giuliano Obici90. Ao mesmo tempo que o som nos carrega por trajetos erráticos, são seus 

movimentos velozes que nos permitem territorializar e desterritorializá-los. É uma questão de 

constante movimento. Manter-se fixo em relação ao som é um esforço que nos retira do som – 

nos ensurdece. Podemos seguir na direção contrária: entregar nossos corpos e sentidos e nos 

harmonizar com ele. 

  

 
90 Giuliano Obici defende que o poder de um território sonoro está em “estabelecer encontros mais ou menos 

potentes com o sonoro” (OBICI, 2006, p.105). Assim se caracteriza a relação do sujeito com o som nos processos 

de construção dos territórios sonoros como processos que tornam o corpo potente, tornando o sonoro sensível, mas 

não poderoso a ponto de “anestesiar” o sujeito (ibidem). 
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CONCLUSÃO 

 

 Até então, procuramos defender a escuta do mundo como uma forma de estar no mundo 

e percebê-lo. Não convém afirmar qual mundo é esse ou o que é produzido dessa relação – isso 

é consequência de cada relação do observador com o meio e a paisagem. O que procuramos 

aqui é evidenciar que, para escutar, e então inventar a partir da escuta, é necessário um gesto 

estético que diminui as barreiras divisórias entre quem escuta e o que é escutado de forma a 

estabelecer um observador participativo nos sons, que não só os nota e os grava em 

acontecimentos sonoros, mas que também os propõe em formas ainda não encontradas, mas 

completamente “fundamentadas em uma profunda compreensão do mundo vivido” (INGOLD, 

2015, p. 11). 

 Nesse sentido, é fundamental que o diretor de som assuma uma postura inventiva e 

proponha escutas deslocadas que instiguem o espectador a perceber o mundo-em-formação que 

o cerca e a estabelecer novas linhas relacionais com ele a partir dos sons, e que disparem ações 

formadoras de território sonoro nos filmes a partir de descodificações dos ambiente e ações das 

personagens. Esperamos, assim, incentivar um jogo sonoro que não só organize sons em uma 

linha do tempo, mas mobilize escutas, demandando ações a partir de uma construção sonora 

baseada em lacunas e descentralizações sonoras em larga escala. 

 O mesmo se intenta à educação. O cinema em contexto pedagógico se institui em uma 

pedagogia que não busca ensinar algo a quem não sabe, mas sim inventar espaços de 

compartilhamento entre sujeitos diferentes, que se desindividualizam formando grupos capazes 

de criar encontros com o sensível. Esse “encontro não organizado de diversas inteligências” 

(MIGLIORIN, PIPANO, 2019, p. 40), com a igualdade prevista em seu funcionamento, institui 

na educação um espaço onde a imprevisibilidade é rica pedagogicamente e desejável como 

metodologia. Os espaços não ocupados pelos educadores em ação de silêncio são primordiais 

para que sejam preenchidos pelo inesperado. Esse artifício estranho do vir-a-ser nos mantém 

atentos e abertos aos sons-que-estão-por-aí e o mundo entre eles. 

 A construção de sons em propostas de ações educacionais fílmicas deve ser consciente 

da sua incapacidade criativa em prever todos os efeitos estéticos que poderiam ser despertados 

em alguém. A construção de territórios sonoros compõe-se de gestos criativos que se sustentam 

por lacunas, de maneira que a diferenciação acontece em constante velocidade. É assumindo a 
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dupla capacidade territorializante e desterritorializante do som que se podem propor escutas 

capazes de demandar ações de quem a experimenta. 

Ainda, deve-se levar em conta o caráter móvel do som em relação ao mundo, não sendo 

recomendadas práticas que tendam à fixação desses sons como forma de representação. Assim 

como práticas demandam certo gesto estético para se estabelecerem processualmente, pensar o 

som do filme é pensar menos em estar na cena ou quais sons seriam encontrados lá a partir de 

uma postura distanciada, e mais propor escutas como uma invenção de respostas possíveis aos 

problemas que a cena evoca. Uma possível medida para evitar as toxicidades daquela postura é 

priorizar modos de produção que valorizem o processo da experimentação audiovisual. 

Coletivos como o Kino Olho, Coletivo Gogó e Laboratório Kumã tem trabalhado formas 

interessantes de se estabelecer a força inventiva do cinema em operações sobre a realidade.  

Por fim, propomos a aproximação entre o educador audiovisual e o diretor de som 

pensando no educador não como uma presença que faz ouvir ou que ensina a ouvir, como 

pensava Murray Schafer. Longe de uma limpeza dos ouvidos, com o cinema de encontro 

pretendemos estabelecer espaços onde uma aproximação do mundo seja mais flexível por meio 

dos fluxos sonoros, em que suas possibilidades se expandam para além do referencial. Pensar 

em escuta do mundo seria pensar em um encontro entre um mundo aberto e um observador 

também disponível a suas mudanças. A função do educador nesses casos é propor esses 

encontros através de dispositivos. Assim também o pode fazer o diretor de som, propondo 

escutas que lembrem o espectador de formas descentralizadoras de ouvir o mundo. Primeiro 

percebe-se capaz de ouvir, depois percebe-se capaz de ter uma escuta deslocada, e, então, 

escuta-se novas sonoridades. Talvez não nessa ordem, talvez ao mesmo tempo. Ao diretor de 

som cabe, como ao educador, trazer o estranho à escuta, o não configurado ou não reconhecível. 

O ouvir de pertinho, de longe, embaixo da água ou rodeado por ruídos. É necessário percorrer 

os trajetos erráticos que o som e a educação estabelecem. Não é possível defini-los – fazê-lo 

seria se negar para tudo que pode vir a ser. Portanto, a proposta de escutas estabelece linhas 

capazes de percorrerem relações e contornarem nossos encontros com o mundo.  
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ANEXO I 

Cápsulas de modificação sonora, idealizadas por Leo Bortolin e construídas em parceria 

com Matheus das Flautas, artesão de Rio Claro (SP) (ver nota 79). 

 

 

 

 

 

  

Figura 4: Cápsula de cabaça sobre estrutura de 

madeira, suspensa por tripé 

Figura 3: exemplo de Cápsula de 

cabaça. 

 

Figura 2: Detalhe da cápsula de 

bambu 

 

 

Figura 5: Evidência para encaixe do 

microfone Sennheiser MKH 416 

Figura 1: Estrutura de chifre de 

boi 
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ANEXO II 

LISTA DE FILMES CITADOS 

 

A Moça Que Dançou Com O Diabo (João Paulo Miranda, 2016, 15’, BRA) 

 

Leo Bortolin Desenho de som, técnico de som, edição de som 

Isadora Torres Som direto 

Toco Cerqueira Mixagem 5.1 

José Luiz Sasso Supervisão de som 

 

Cabra Marcado Para Morrer (Eduardo Coutinho, 1984, 120’, BRA) 

 

Jorge Saldanha Som direto 

Rogerio Rossini Música 

Geraldo José Efeitos Sonoros 

Antônio Cesar Efeitos Sonoros 

Nel-som Estúdios de Som 

Álamos Estúdios de Som 

Barroso Neto Estúdios de Som 

Johnny Howard Estúdios de Som 

 

 

Casa De Antiguidades (João Paulo Miranda, 2020, 87’, BRA) 

 

Leo Bortolin Desenho de som, técnico de som, edição de som 

Isadora Torres Assistente de som direto 

Guilherme Farkas Assistente de som direto 

Luana Leobas Edição de foley e diálogos 

Ariel Henrique Mixagem  

 

Command Action (João Paulo Miranda, 2015, 14’, BRA) 

 

Leo Bortolin Desenho de som, técnico de som, edição de som 

Bruno Barrenha Assistente de som direto 

Alessa camarinha Assistente de som direto 

Rubén Valdes Mixagem 

 

Edifício Master (Eduardo Coutinho, 2002, 110’, BRA) 

 

Valeria Ferro Som Direto 

Denilson Campos Mixagem 

Ricardo Cruz Mixagem 

Solo Audio Mixagem 

 

Jogo de Cena (Eduardo Coutinho, 2007, 105’, BRA) 
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Valeria Ferro Som Direto 

Denilson Campos Edição de Som e Mixagem 

José Luiz Sasso Supervisão de Som 

 

Martelo, Bigorna e Estribo (J. P. Moraes, 2020, 20’, BRA) 

 

Ana Luísa Mariquito Desenho de som, som direto, edição de som 

Mariana Isis Som direto 

Fábio Carneiro Supervisão de som, mixagem 

Mario Gennari Foley 

 

No Coração Do Mundo (Gabriel Martins, Maurilio Martins, 2019, 121’, BRA) 

 

Tiago Bello Desenho de som, edição de som, mixagem 

Marcos Lopes Desenho de som, edição de som 

Vitor Brandão Técnico de som direto 

Marcela Santos Assistente de som direto 

Thiago Rodrigues Assistente de som direto 

Toco Cerqueira Mixador de diálogos 

Ivan Lemos Foley 

Hiozer da Silva Foley 

Sérgio Guidoux Foley 

Rafael Schaefer Assistente de Edição de som 

Rita Zart Coordenação de som 

Heberte Almeida Música  

Kim Gomes  Música 

Robert Frank Música 

 

 

O Conto Do Burro Amarelo (Diana Mendes, 2017, 30’, BRA) 

 

Rifle (Davi Pretto, 2016, 88’, BRA) 

 

Tiago Bello Desenho de som, edição de som, mixagem 

Marcos Lopes Desenho de som, técnico de som, edição de som 

Ivan Lemos Assistente de som direto, foley 

Sergio Guidoux Kalil Foley 

Rita Zart Coordenação de som 

 

 

Santo Forte (Eduardo Coutinho, 1999, 83’, BRA) 

 

Virginia Flôres Edição de Som 

Fernando Ariani Edição de Som 

Valeria Ferro Som Direto 

Paulo Ricardo Nunes Som Direto 

Bruno Fernandes Som adicional 

Elcy de Oliveira Som adicional 
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Rob Filmes Mixagem 

 

 

Temporada (André Novais Oliveira, 2018, 113’, BRA) 

 

Tiago Bello Desenho de som, edição de som, mixagem 

Marcos Lopes Desenho de som, técnico de som 

Flora Guerra Assistente de som direto 

Marcela Santos Assistente de som direto 

Toco Cerqueira Mixador de diálogos 

Ivan Lemos Foley 

Hiozer da Silva Foley 

Rafael Schaefer Assistente de Edição de som 

Rita Zart Coordenação de som 

Pedro Sallers Santiago Música  

 

 

Terra Molhada (Juan Sebástian Mesa, 2017, 17’, COL) 

 

 

 

 

 


