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RESUMO 

 

Quando se fala dos saberes Psi, com foco na Psicologia, observamos a necessidade de pensar o 

campo para além das barreiras elitistas historicamente produzidas, a fim de dar conta de 

questões contemporâneas do contexto brasileiro. O objetivo deste trabalho emerge no percorrer 

de uma experiência de estágio que fora vinculado com a secretaria de cultura da cidade de Volta 

Redonda (RJ). Na experiência em questão, através da observação participante e diário de 

campo, a posição de especialista das subjetividades que muitas vezes se espera do psicólogo é 

questionada, assim como que sentidos de cultura e território são disputados na cidade, o que 

nos leva ao segundo capítulo do trabalho. Na sociedade, a nova paisagem sonora está repleta 

de sons maquínicos e aborrecidos, ao passo que os smartphones e o acesso às redes sociais tem 

tomado cada vez mais tempo e importância na vida das pessoas. Como esse contexto afeta a 

construção de subjetividade? Para pensar a percepção da síntese entre imagem e som, o trabalho 

utilizou da descrição e comentários de sete cenas de filmes e de um clipe musical, onde através 

das técnicas de montagem e da câmera o sentido da cena é construído. Posteriormente, ao 

comparar os comentários com a discussão decorrente do estágio, considerações são feitas acerca 

das consequências desses modos contemporâneos de se relacionar consigo mesmo, com o outro 

e com o mundo, que evidenciam um anestesiamento diante a realidade social.   

Palavras-chave: Especialismo. Estágio. Cinema. Paisagem sonora. Percepção. Imagem.  

Formação. Psicologia Social. Sociedade disciplinar. Território. Cultura. Subjetividade.  Cidade. 

Música. Montagem.  
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ABSTRACT 

 

When we talk about Psi knowledge, with a focus on Psychology, we observe the need to think 

the field beyond the historically produced elitist barriers in order to deal with contemporary 

issues in the Brazilian context. The objective of this work emerges in the trajectory of an 

internship experience that was linked to the culture secretariat of the city of Volta Redonda 

(RJ). In the experience in question, through participant observation and field diary, the specialist 

position of the subjectivity that is often expected of the psychologist is questioned, as well as 

what senses of culture and territory are disputed in the city, which leads us to the second chapter 

of work. In society, the new sound landscape is full of machinic and boring sounds, while 

smartphones and access to social networks has taken more and more time and importance in 

people's lives. How does this context affect the construction of subjectivity? To think about the 

perception of the synthesis between image and sound, the work used the description and 

comments of seven scenes of movies and a musical clip, where through the techniques of 

assembly and the camera the sense of the scene is constructed. Subsequently, when comparing 

the comments with the discussion arising from the stage, considerations are made about the 

consequences of these contemporary ways of relating to oneself, to the other, and to the world, 

which evidence an anesthesia in the face of social reality. 

Key words: Specialism. Internship. Movie theater. Sound landscape. Perception. Image. 

Formation. Social Psychology. Disciplinary society. Territory. Culture. Subjectivity. City. 

Music. Assembly. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A partir de uma experiência de estágio entre o LALICS (Laboratório Limiares Cidade e 

Subjetividade) – laboratório parte do departamento de Psicologia do Instituto de Ciências 

Humanas e Sociais da Universidade Federal Fluminense – e um Projeto Cultural1 na cidade de 

Volta Redonda, localizada no interior do estado do Rio de Janeiro, produziram-se 

tensionamentos acerca do que está em jogo quando falamos da palavra cultura – sobretudo 

transmissão desta –, ou quando a psicologia é convocada ao especialismo – no caso psicólogo 

da cultura. Para entender melhor essas questões, fez-se necessário percurso onde, utilizando 

referências de Ana Mercês Bock, Cecília Coimbra, Heliana Rodrigues, Michel Foucault e Felix 

Guatarri, pensamos a formação do estudante de psicologia durante o estagiar, seguido da 

experiência do estágio, trechos do diário de campo e da Oficina de Badulaques que elaboramos 

em supervisão, executada numa escola pública da cidade. Entendemos que estes 

tensionamentos são importantes pois quando falamos dos saberes Psi, com foco na Psicologia, 

observamos a urgente necessidade territorial de mover o campo para além das barreiras elitistas 

historicamente produzidas, as quais a Psicologia hegemônica se restringe. Essa restrição é 

construída no corpo do estudante durante sua formação, ao mesmo tempo que a sociedade 

legitima a existência de um especialista das subjetividades, capaz de dizer ao outro quem ele é 

ou como deveria ser, alienando e anestesiando as pessoas diante da responsabilidade frente às 

questões pessoais e sociais, de gênero, classe e cor que o contexto de nosso país abrange. Logo, 

o primeiro capítulo serve para visibilizar questões entorno dessa experiência de estágio em 

psicologia que foi vinculado à secretaria municipal de cultura de Volta Redonda, dando ênfase 

no modo como essa disciplina é percebida dentro de um espaço institucional que é atravessado 

primeiramente pela esfera da cultura. A partir dessa inserção, a posição de especialista das 

subjetividades que muitas vezes se espera do psicólogo é questionada diante a análise do diário 

de campo, assim como que sentidos de cultura e território tomam dimensão na experiência do 

estágio. 

                                                           

¹ Por convenção ética, e de acordo com o artigo 9º do Código de Ética Profissional do Psicólogo  

(2005),optamos por substituir o nome próprio daorganização por algo mais geral que tivesse relação com o trabalho 

feito. Sempre que nos referirmos à instituição onde foi realizado o trabalho de campo, utilizamos a expressão 

“Projeto Cultural” com as iniciais maiúsculas.  
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O desdobramento do caminho percorrido, descrito nessa primeira parte, se torna o 

objetivo deste projeto: Produzir material sobre como a síntese entre imagem e música é um 

alicerce para o desenvolvimento da subjetividade diante a relação com o mundo, criando 

sentidos, identificações e maneiras de lidar com as relações no dia-a-dia. Estamos partindo da 

ideia de música trabalhada por Schafer (1986), que se preocupa sobretudo com os sons 

contemporâneos que nos rodeiam na cidade, e que se localizam num determinado contexto, 

tempo e territorialidade. Para o autor, a música não pode se restringir ao ensino técnico da 

leitura de partituras ou da execução de um determinado instrumento, mas abranger também a 

sensibilidade diante esses estímulos sonoros que nos cercam. Desse modo, o que acontece 

quando nosso ambiente sônico tem como figura os motores e nossas vozes como fundo? Ou 

quando, como coloca Balázs (1923), o consumo crescente da palavra impressa está em 

detrimento das expressões corporais? Para trabalhar essas questões, descrevemos no segundo 

capítulo sete cenas de filmes e um clipe musical, onde analisamos a partir de comentários sobre 

as técnicas de montagem e da câmera, como a relação entre imagem e som constitui o sentido 

da cena. Nos parece necessário trabalhar acerca deste tema pois como população estamos cada 

vez mais inseridos numa cultura do visual, das redes sociais, do instantâneo e do progresso 

tecnológico. O que temos percebido diante esse movimento, é que o modo como o ser humano 

constrói suas relações consigo mesmo, com o outro e com o social tem mudado, de modo que 

se torna um dever da Psicologia o olhar para esse novo homem. A relação entre o consumo da 

cultura visual, amplamente propagada pela internet, e a nova paisagem sonora constitui sentido 

nas nossas vidas. Essa relação tem se mostrado preocupante na medida que aparecem 

fenômenos como uma excessiva preocupação com a imagem própria – onde a felicidade pode 

ser medida através da quantidade de likes numa foto – assim como a crescente paisagem sonora 

ameaçadora e barulhenta das sociedades modernas. 

 A questão que nos motiva é: Se hoje o que consumimos visualmente é em boa parte do 

dia o que está por trás das telas dos smartphones – majoritariamente com a internet –, ao passo 

que nosso ambiente sônico está rodeado de motores aborrecidos na sua constância e de sons 

fendidos de suas fontes – como Schafer (1986) aponta –, quais as consequências dessa relação 

imagem/som para a construção da subjetividade contemporânea? À análise das películas, feita 

na segunda parte, não compete a pretensão de responder essa questão, mas a de trazer para 

discussão algumas formas que a nossa mente tem para dar sentido à percepção da síntese 

imagem/som.              
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2. CAPÍTULO I: A EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO  

 

2.1. DESDE O PROJETO 

  

A hora é de escolher o estágio. Me localizo em meio às tensões acadêmicas as quais, ao 

mesmo tempo que investem na ideia do estágio como um preparo para a prática profissional, o 

entendem sobretudo como processo de formação do conhecimento. Neste momento, temos de 

escolher com qual professor ou grupo iremos trabalhar e, por ventura de minha experiência 

prévia com o grupo LALICS (laboratório limiares cidade e subjetividade), escolho participar 

do processo de seleção de estágio proposto pelo mesmo. O grupo, supervisionado pela 

professora Ana Cabral Rodrigues, destina-se ao estudo dos processos de subjetividade que 

atravessam os sujeitos no território da cidade, entendendo que o social e o singular são esferas 

que se constituem da mesma textura. Dessa forma, ao estudarmos os fenômenos urbanos, 

produzimos sensibilidade e ferramentas para lidar com os sujeitos e instituições imersas no 

sistema em que vivemos, a fim de elaborar subsídios para atuação do futuro psicólogo. 

 O laboratório em questão propõe, em 2015, um vínculo de estágio obrigatório em 

parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Volta Redonda. O projeto enviado pelo 

LALICS é aceito após consideráveis episódios burocráticos com a prefeitura pois se tratava de 

criar uma nova formalidade para a cidade; A relação da secretaria de cultura com o 

departamento de psicologia configura um novo território, novas possibilidades de pensar o 

psicólogo e o seu trabalho. Nos aproximamos da secretaria de cultura ao invés da saúde ou da 

educação a fim de estabelecer vínculo formal de estágio pois entendemos que os processos que 

envolvem a esfera cultural estão intimamente ligados a produção, invenção e apostas nos modos 

de ser e viver, na construção de corpos como propõe Foucault no capítulo Corpos Dóceis em 

Vigiar e Punir ao mesmo tempo que numa hierarquização destes, como esclarece Guatarri & 

Rolnik (2000). O seguinte trecho é retirado do projeto elaborado em grupo pelo LALICS e 

ressalta diretrizes para a experiência deste estágio:  

Este projeto de estágio curricular – organizado como grupo de trabalho entre 

diferentes supervisores da área de Psicologia Social e dos Estudos da Cognição – 

propõe oferecer subsídios na formação do aluno do curso de psicologia no sentido de 

favorecer a construção de uma prática psi atenta aos processos cotidianos de produção 

da experiência (concebida a um só tempo como território do singular e do comum), 

dos modos de narrar a experiência, e do compromisso e inserção do profissional nas 

redes e espaços públicos de produção do direito à cidade e da dignidade humana por 
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micro e macro políticas que tenham na Cultura seu campo privilegiado de invenção. 

Ou mesmo, que tenham na Cultura um signo-estratégico de diálogo. (FERRAZ; 

MATSUMOTO; RODRIGUES, 2016, p.2) 

A partir deste documento, um sub projeto é criado por cada aluno que participa do 

estágio, com a devida orientação da professora. A presente pesquisa, portanto, é fruto de um 

desses sub projetos durante o processo de supervisão de estágio, onde a orientação 

predominante perpassou pelos pensamentos da psicologia social, com influências diretas de 

Walter Benjamin, Ana Mercês Bock, Cecília Coimbra, Heliana Rodrigues, Michel Foucault e 

Felix Guatarri.  

 

2.1.1. Referencial teórico utilizado 

 

Neste projeto de estágio buscamos referencias dos conceitos de cultura, disciplina e 

especialismo. Em relação ao conceito de cultura que tratamos, este se apresenta sempre 

entrelaçado a uma disputa por modos de subjetivação. Ou seja, consideramos que a cultura, por 

estar fundada em pilares capitalísticos, opera de acordo com a lógica do lucro e da mais valia, 

não só através da mídia e do incentivo à produção, mas determinando direta ou indiretamente 

quem tem e quem não tem cultura, qual cultura vale mais que a outra e quais mercadorias da 

cultura serão vendidas. Deste modo, vamos ao encontro dos estudos de Guatarri e Rolnik: 

O conceito de cultura é profundamente reacionário. É uma maneira de separar 

atividades semióticas (atividades de orientação no mundo social e cósmico) em 

esferas, as quais os homens são remetidos. Tais atividades, assim isoladas, são 

padronizadas, instituídas potencial ou realmente e capitalizadas para o modo de 

semiotização dominante - ou seja, simplesmente cortadas de suas realidades políticas 

(GUATARRI; ROLNIK, 2000, p 15). 

O que então está em jogo para nós é que – ao traduzirmos as vivências dos grupos de 

sujeitos por cultura – as instituições públicas e privadas que designam seus serviços à essa 

esfera devem assumir uma postura diante dessa palavra e, via de regra, ou se colocam como 

transmissores de uma cultura valorosa, por ex. erudita, formal, estadunidense ou se propõem a 

dar voz a modos alternativos semióticos como por exemplo o candomblé, o grafite e o rap. 

Contudo, estes modos muitas vezes são esvaziados do seu sentido político por não terem uma 

autonomia em relação ao modo hegemônico e, quando reivindicam algo ou demonstram 

enfrentamento são rapidamente diminuídos e colocados de volta a condição de margem da 

cultura.  
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Em paralelo a esta discussão, o conceito de corpos dóceis que Foucault discute em 

Vigiar e punir é de grande importância para pensarmos como uma lógica disciplinar aposta na 

submissão dos comportamentos e, por consequência, no silenciamento de modos de viver 

cultura que escapam do que está prescrito ou do que é dito como útil. O que podemos chamar 

de disciplina são métodos que permitem um controle das operações dos corpos, que trabalham 

constantemente com a sujeição e que impõem docilidade e utilidade simultaneamente no seu 

objeto. A respeito disso, Foucault escreve: 

A modalidade enfim: implica numa coerção ininterrupta, constante, que vela sobre os 

processos da atividade mais que sobre seu resultado e se exerce de acordo com uma 

codificação que esquadrinha ao máximo o tempo, o espaço, os movimentos 

(FOUCAULT, 1987, p. 118). 

Classicamente, Foucault disseca o funcionamento de conventos, escolas, prisões e 

quartéis para demostrar exemplos de estratégias que a lógica disciplinar se apropria para atingir 

seu objetivo que pode ser, por exemplo, transformar o camponês em soldado ou, 

contemporaneamente, o favelado em pesquisador, artista ou qualquer outra identificação que 

esteja em função de modelar o corpo para atingir uma finalidade que, seguindo o exemplo, pode 

ser diminuir a violência física na sociedade ou proporcionar oportunidades e saídas para o 

marginal. Contudo, essas práticas são individualizantes e massificadoras na medida que o 

enfoque tanto é estimular competição para classificação dos corpos quanto adaptar o sujeito 

sem levar em conta a própria necessidade desse processo e a serviço de que ele se encontra. 

Logo, quando o saber psi se volta para essa trama, buscamos referência em Cecília Coimbra e 

Ana Mercês Bock para entender a posição de especialista da subjetividade que se espera do 

psicólogo. Não nos interessa nessa pesquisa sustentar uma neutralidade da ciência frente aos 

fenômenos que circundam o campo da cultura e da construção do conhecimento psi. Ora, o 

lugar que ocupamos através do discurso não precisa ser o de apontar um modelo cultural a ser 

seguido como solução para preencher a lacuna construída pela desqualificação de outras 

tradições, mas pode ser uma aposta na produção das singularidades e [re]apropriações dos 

territórios que escapam à lógica a-histórica na qual os conflitos subjetivos e ruídos na cidade 

são interiores no sujeito e, por isso, não dizem respeito ao modo como a política vem se 

organizando. Abaixo, trecho de entrevista com a psicóloga pesquisadora Ana Mercês Bock: 

O trajeto da Psicologia pode ser sintetizado como o de uma profissão comprometida 

com interesses da elite brasileira – que, de certa forma, é responsável pelo ingresso e 

desenvolvimento da Psicologia no Brasil – até o momento atual, que pode ser 

chamado de momento de compromisso ou, pelo menos, do começo do 

desenvolvimento de um projeto de compromisso com as necessidades da maioria da 

população brasileira, com uma vontade clara, entre os psicólogos, de uma inserção 

maior. Isso não quer dizer que haja um único tipo de inserção, pois há uma tensão 
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sobre como seria essa inserção. Entretanto, pode-se dizer que todos os psicólogos 

atualmente gostariam que a Psicologia tivesse inserção maior na sociedade brasileira, 

o que significa efetivamente um compromisso maior com outros segmentos da 

sociedade (MERCÊS-BOCK, A. “A Psicologia no Brasil”. In Psicol. cienc. 

prof.,  Brasília ,  v. 30, n. spe, p. 246-271,  Dec.  2010) 

Segundo Bock, a psicologia enquanto um saber que historicamente se fundou em pilares 

elitistas, classificando o indivíduo em categorias a fim de legitimar ora o controle, a 

higienização ora a diferenciação, deve questionar as implicações do seu discurso e do seu lugar 

que é científico mas se posiciona politicamente de acordo com o contexto social. Sobre a 

atuação do psicólogo, podemos pensar: 

O psicólogo não pode mais ter uma visão estreita de sua intervenção, pensando-a 

como um trabalho voltado para um indivíduo, como se este vivesse isolado, não 

tivesse a ver com a realidade social, construindo-a e sendo construído por ela (BOCK, 

1999, p. 326). 

Cabe ao profissional a percepção de que ao estar no lugar de quem sabe ou pratica a 

psicologia se torna inevitável a interferência no funcionamento da sociedade, nas relações de 

poder e controle que se estabelecem entre as classes sociais. 

 

2.1.2. Enfoque metodológico 

 

Os fundamentos da metodologia de observação participante aqui nos foram úteis pois 

reconhecemos um estranhamento no encontro entre o estágio em psicologia e o território da 

cultura. Isto não aconteceu somente devido a um modo de funcionamento da instituição 

pesquisada, mas principalmente por ser um ambiente incomum de atuação do saber psi, a 

entrada do estagiário é atravessada por incômodos sobre o seu fazer e seu lugar, tanto pelo 

corpo do Projeto quanto pelo corpo do estagiário. Sobre essa relação, Valladares coloca: 

A observação participante supõe a interação pesquisador/pesquisado. As informações 

que obtém, as respostas que são dadas às suas indagações, dependerão, ao final das 

contas, do seu comportamento e das relações que desenvolve com o grupo estudado. 

Uma auto-análise faz-se, portanto, necessária e convém ser inserida na própria história 

da pesquisa. A presença do pesquisador tem que ser justificada (p. 301) e sua 

transformação em “nativo” não se verificará, ou seja, por mais que se pense inserido, 

sobre ele paira sempre a “curiosidade” quando não a desconfiança (VALLADARES, 

2007, p. 154) 

É a partir dessas questões que o diário de campo é produzido, fazendo saltar afetos e 

experimentando modos de lidar com a implicação do estagiário no campo, que é sobretudo 

política. A escrita do diário de campo aqui não é utilizada como ferramenta de reprodução da 

experiência do estagiário no campo. Entendemos que o fazer escrever possibilita uma nova 
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experiência diante das situações ocorridas quando, narrativamente, o estagiário se implica no 

processo constituindo sua responsabilidade profissional diante da produção do diário (DIEHL; 

MARASCHIN; TITTONI, 2006).  Dessa forma, essa ferramenta é de grande potencial para a 

formação quando não se limita a busca da neutralidade científica, mas nos faz refletir sobre 

como a produção de dados sobre o campo é atravessada pelo estagiário e como, numa via de 

mão dupla, o discurso do estagiário é atravessado pelas tramas da instituição que o permeia. 

Dado isto, utilizaremos alguns fios do diário de campo composto nesta experiência de estágio 

sob os alicerces da observação participante, destacando o modo como o lugar do psicólogo 

aparece na relação com a instituição. 

 

2.1.3. Campo escolhido 

 

Para o trabalho de campo, a Instituição Privada2 parecia ser um lugar interessante pois 

além de ser reconhecido como um centro cultural, o que é um ponto chave para esta experiência 

de estágio, é um espaço privado que nos últimos anos começou a abordar uma política de portas 

abertas para cidadãos da cidade. É importante lembrar que o projeto de estágio foi se criando 

com a experiência. Trazíamos como pressupostos e subsídios teóricos a bagagem do curso de 

psicologia e alicerces da observação participante, porém, não tínhamos uma ideia pronta do que 

fazer e como fazer/produzir através das conexões que viriam decorrentes deste contato com a 

instituição. 

 Estávamos debruçados sobre a intenção de compor um trabalho com a fundação a partir 

da vivência do estagiário no território. Fizemos contato nos apresentando como um dos grupos 

de estágio do departamento de psicologia da UFF-VR, o qual estava trabalhando através de um 

vínculo com a secretaria de cultura da cidade e, depois de algumas conversas com a gerência 

da fundação, nos foi dito sobre o Projeto Cultural, programa organizado pela Instituição Privada 

em parceria com a prefeitura da cidade de Volta Redonda, aonde acontecem aulas – no contra 

turno escolar -  de música, dança e teatro com crianças e jovens cadastrados nos CRAS da 

cidade. Essa dinâmica nos chamou atenção por tocar no termo “vulnerabilidade social” e por 

ser um lugar que se coloca como transmissor de cultura. Que sentido da palavra cultura se 

                                                           

2  Para preservar a empresa conforme o código de ética do psicólogo, substituímos seu nome próprio por 

“Instituição Privada”, com as iniciais maiúsculas.   
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trabalha? Como são as consequências na vida dos participantes desse projeto? Por que interessa 

a empresa e a prefeitura investir nesse serviço? Estas são questões que me acompanharam 

durante o estágio e que de certa forma foram alimentando os próximos passos dessa relação. 

Através das conversas com a gerência do Projeto Cultural em Volta Redonda, fixamos para o 

estágio o horário de quinze às dezessete horas na segunda feira. O estágio ocorreu no período 

de 2015 até 2017, e as visitas as projeto durante o ano de 2016.  

 

2.1.4. Fios do Diário de Campo 

  

Embora o estágio seja em psicologia, no Projeto Cultural não havia o cargo de psicólogo. 

Essa é uma situação delicada tanto para o estagiário quanto para o projeto. Por minha parte, 

posso dizer que quase todos os dias em que visitei o projeto, pairava uma angústia sobre o meu 

fazer, o meu lugar, o meu dizer. Começo a sentir, no ambiente de trabalho, como que quando 

nos dizemos a partir do lugar de psicólogos, o outro rapidamente aciona signos para lidar com 

essa situação e, consequentemente, a relação entre o nosso fazer e o ambiente se tenciona por 

estes. Abaixo, um trecho do diário de campo que marca essa relação: 

 

• Hoje resolvo pedir ao professor pra ficar na sala de música durante a aula. Como acabara 

de acontecer um episódio que me fez querer escrever no diário, não penso duas vezes. 

Entro na sala e me debruço por bons minutos sobre minha agenda escrevendo sobre um 

momento anterior a aula. Quando no meio de minhas anotações resolvo levantar a 

cabeça e me localizar no espaço da turma, percebo que havia um clima um tanto 

estranho ali. Os alunos estavam como de costume, alguns prestando atenção no 

conteúdo, outros fazendo farra... Mas vejo o professor incomodado, mal conseguindo 

tirar os olhos do meu diário. Imagino: “O estudante de psicologia entra na minha sala e 

fica escrevendo sobre o que?” Existe essa curiosidade sobre o diário.. Psicólogo como 

quem sabe mais do outro que ele mesmo, pronto para vigiar e punir. Discurso que aliena. 

Quem pode dizer ao outro quem ele é. Como quem carrega as respostas para os conflitos 

subjetivos e comportamentais. Parece que existe uma fragilidade desse lugar, alguém 

que senta, escreve e nada diz... Escrever pode me aproximar em alguns momentos e 

distanciar em outros. De qualquer modo são vínculos. Só sei que, para sair de cena, 

penso em colocar o professor como quem sabe mais e, de cara, levanto a mão e faço 
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uma pergunta sobre o conteúdo passado. Ele responde com toda propriedade e a aula 

segue normalmente. 

 

 No caso, investimos desde o início na não intenção em estudar as individualidades dos 

participantes do projeto. Concluímos em supervisão que o estágio não se tratava disso e, a todo 

tempo, procurávamos possibilidades de reinventar o lugar do psicólogo junto da instituição, de 

modo que o nosso saber funcionasse naquele contexto. É justamente essa postura que permite 

os estranhamentos na prática e as angústias que mencionei: “Ora, se não é para investigar as 

nuâncias psíquicas a fim de estabelecer um diagnóstico sob o paradigma da biopolítica, que 

diabos esse estagiário faz aqui?”  Esta pergunta não só é como percebo o olhar da instituição 

sobre mim, mas se tornou uma angústia várias vezes levada para a supervisão na medida em 

que eu mesmo não conseguia formular uma resposta que me deixasse confortável. Com o 

suporte da supervisão e o amadurecimento do estágio, esta pergunta foi se transformando e 

ficou mais parecida com: “O que podemos propor, a partir do vínculo estabelecido, para compor 

com o Projeto Cultural?” Ao rejeitar o tradicional modo de pensar a psicologia (de que o 

psicólogo possui as respostas para os conflitos da subjetividade), o que nos resta é a aposta em 

novos caminhos e nem sempre isso é facilitado. Ora luto para não me acomodar e me 

institucionalizar, ora para que faça sentido meu estar ali. 

Num primeiro momento das visitas ao Projeto Cultural, minha atividade era 

basicamente conhecer a dinâmica do projeto, os atores e suas ideias sobre o projeto. O foco do 

estágio neste instante foi alimentar vínculos naquele território para que a instituição não se 

resguardasse demais, invisibilizando o estagiário e para que se tornasse possível uma proposta 

de trabalho na qual o estagiário fizesse parte. Abaixo, algumas passagens do diário de campo 

que ilustram esse momento: 

 

• Muitos sorrisos, poucos me conhecem. Sentado no corredor, me pergunto o que pensam 

quando me veem aqui escrevendo, um cara branco, de camisa polo e bolsa tira colo... 

Escrevo agora como estratégia pra não ficar só com cara de paisagem - pior ainda - não 

quero estar agora na posição de quem está vigiando as pessoas com o olhar, com as 

lentes de especialista. Subitamente, a pergunta: “Ei moço, você quer entrar?” Era uma 

menina de cerca de 10 anos me convidando para a próxima aula. “Ele joga capoeira, 

não é?” disse outra criança que visivelmente tentava entender o que eu estava fazendo 



P á g i n a  | 15 

  

ali. No susto, digo que sim, jogo também! Essa palavra ‘jogar’ me faz pensar em como 

é importante para criarmos um vínculo a capacidade de transitar pontualmente entre 

lugares de discurso. Não é que eu não queira ocupar o lugar de psicólogo, mas assumir 

essa posição nesse instante, não faz muito sentido pra mim quando sei que, via de regra, 

o psicólogo é visto como aquele cara chato que tenta te colocar em ordem – e as crianças 

sacam isso muito rápido -. Me recordo dos textos de Cecília Coimbra e penso que num 

outro momento talvez me interesse jogar desse lugar, até para tentar desfragmentar isso 

que está enraizado no saber psi. 

 

• Participo de uma oficina de percussão com instrumentos de lata, recicláveis. Ao olhar 

rapidamente em volta, fica evidente que o aluno do projeto tem forma, cor e classe social 

quase definidas. Ora, se existe um projeto social encarregado de transmitir cultura, 

existe por consequência alguém que precisa receber essa cultura, que está em falta ou 

que pode se beneficiar com isso. Lembro agora de minha orientadora na supervisão: “A 

arma na mão do jovem da periferia que é trocada pelo violino significa o que?” Bom, 

para essa pergunta não existe uma só resposta, mas me salta uma hipótese: O ensino da 

arte formal, erudita, valorosa, distante da realidade diária daqueles jovens e que não tem 

objetivo de dialogar com territórios ditos marginais na cidade pode, nesse caso, ser uma 

forma de higienizar as ruas enquanto gira-se capital nas propagandas do serviço, nos 

vínculos empregatícios, burocracia etc...  

 

• Me inquieta a frase que ouvi após uma atividade no projeto: “Como pode esse menino 

vir do morro e não ter O molejo, O gingado?” Não podemos fingir que não existe uma 

tradição afro-brasileira, porém essa ideia me abre os olhos para como as vezes, tão 

sutilmente, estabelecemos o limite do outro de acordo com as nossas expectativas. 

Retorno a Guatarri (1986) para entender os sentidos que comumente damos a palavra 

cultura. Neste caso em específico, pegando a referência de cultura-alma, espera-se que 

o menino do morro possua determinada identificação com uma cultura negra, algo a 

priori de sua existência e que caracteriza um coletivo. Contudo, não é isso o que me 

chama atenção, mas sim a naturalidade com que a imposição “Você tem que ser assim” 

aparece sobrevoando o discurso e, apesar de instantaneamente me causar um 

estranhamento, ela foi dita num contexto que ninguém a pôde questionar.  
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• Cultura como palavra território, como atravessa nossa formação? Estágio enquanto 

formação e não só como uma reprodução e aprimoramento de técnicas. A análise de 

implicação não é um segundo momento, mas o próprio motor do estágio. 

 

• Chego no Projeto e vou direto ao toalete me recompor e me concentrar para o estágio. 

Dou de cara com a professora de tambor de aço. Enquanto eu pensava em silêncio, com 

minhas angústias como eu estaria lá hoje, a professora sugere um lugar pra mim: “Hoje 

você pode ficar na sala durante a aula. Vai começar daqui a pouco”. Mesmo num tom 

sutil, essa colocação me traz muita coisa. Ao mesmo tempo que é um conforto saber 

que foi me dado um lugar para ocupar, me preocupa esse alívio repentino que sinto pois 

pode ser que sirva pra capturar meu fazer ali. Hipótese-- Ora, você não é querido nos 

corredores, conversando com os alunos, escrevendo suas anotações, fazendo algo que 

não saibamos ou que fuja do nosso controle.  

 

A princípio, como se percebe no tom do diário, estava a fazer uma reflexão sobre o lugar 

do psicólogo. Enquanto experimentava as tensões que circundam a psicologia no seu fazer, uma 

breve análise histórica sobre esse campo se mostrou necessária para entendermos o que está em 

jogo nesta disputa. 

 

2.2. RESTOS DA LÓGICA DISCIPLINAR NA PSICOLOGIA 

 

A psicologia, enquanto campo de saber científico, emerge numa transição do modo de 

funcionamento da justiça e da forma de se governar. Data-se que a partir do final do século 

XVIII o modelo de punição em que a figura do carrasco executava publicamente a pena ao 

malfeitor foi se diluindo na medida em que este paradigma tende a distanciar o povo do Estado 

por consequência do repúdio à cena da execução e, portanto, tornou-se necessária a atualização 

desse sistema de vigia e punição por algo que permita a conservação da hierarquia social 

(FOUCAULT, 1987). Nesse cenário, o que chamamos de lógica disciplinar, onde a punição é 

mais vista como um desagrado do que um prazer para a justiça, se afasta da mera conclusão 

sobre se houve crime ou não na investigação do caso, se aproximando de uma busca pelo motivo 
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de tal desvio na ordem social, criando saberes técnicos científicos para legitimar esse 

movimento. Deste modo, da psicologia se espera um reparo da subjetividade e dos 

comportamentos desviantes de uma ordem que, historicamente, se fundamenta com os saberes 

Psi para isolar em hospitais psiquiátricos não só os loucos, mas os pobres, errantes, as prostitutas 

e opositores do governo.  

 De certa forma, a lógica disciplinar sobrevoa nossa profissão até os tempos atuais 

sempre que coloca o psicólogo como detentor da verdade do outro, podendo falar pelo sujeito 

e dizer-lhe o que é o melhor para conseguir viver em sociedade, capturado pelas lógicas que 

dominam os corpos. Portanto, a psicologia enquanto um campo do saber científico 

relativamente recente, se vê diante da seguinte questão: Será que estamos restritos a seguir no 

caminho do especialismo de que fala Cecília Coimbra (2003), nos colocando, por exemplo, no 

lugar de psicólogos da cultura, de quem domina as nuances dos atores que estão sob essa 

palavra- território?  

 Vivemos numa estrutura capitalística que a lógica da competição e da mais valia se 

embrenham nos corpos e constituem não só méritos e empregos, mas também um engessamento 

nos processos de subjetivação, uma homogeneização dos comportamentos em vista da 

manutenção do modo-de-ser individual, que sustenta o movimento neo-liberalista: “Os 

problemas e dificuldades enfrentadas pelo indivíduo são de total responsabilidade dele. Só 

depende dele querer e buscar uma mudança” (GUATARRI; ROLNIK, 2000). Portanto, esse 

outro que está vulnerável a uma anulação tem forma. Via de regra, são pessoas da classe 

econômica mais baixa, considerada vulnerável, as quais são desqualificadas culturalmente 

através da lógica meritocrática. Em outras palavras, ao saber psi hegemônico, honrando sua 

função disciplinar, é depositada a função de instaurar na subjetividade um modelo que conserve 

o poder e a cultura numa elite e a pobreza e necessidade no povo e, ao psicólogo, o dever de 

questionar essa lógica a partir do seu lugar profissional, sua teoria e prática. 

 

2.3. OFICINA DE BADULAQUES 

 

Com o passar das visitas, a instituição em questão começou a exigir uma devolutiva por 

parte da UFF e, consequentemente, do estagiário. Neste ponto, já havíamos trabalhado algumas 

demandas e estabelecido vínculos com alunos, professores e a gerência, o que nos permitiu 

elaborar uma oficina com os participantes do projeto. A ideia da Oficina de Badulaques emerge 
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para compor com o trabalho realizado pela instituição, de forma que pudéssemos recolher 

fragmentos de histórias singulares e modos de organização subjetiva do dia-a-dia dos 

participantes, apostando na ampliação da relação com a arte para além das territorialidades 

físicas do Projeto Cultural.  

A atividade da oficina, como está na sessão de apêndice, consiste na apresentação de 

um objeto que poderá ser visto, tocado ou escutado. Em seguida são propostas experimentações 

que visão produzir modos não usuais de interação com esses objetos (por exemplo contar uma 

história a partir de um instrumento; reproduzir sons familiares a partir dos badulaques), com a 

intenção de que essas experimentações possam não só fazer aparecer as muitas relações que 

estabelecemos entre a música e os modos de viver na cidade, como também produzir aberturas 

para novos modos de relação, experiência e narração. 

Com a oficina elaborada e as expectativas em alta por parte da equipe de estágio, uma 

notícia nos pega de surpresa e gera certa frustração: a gestão do Projeto Cultural declara inviável 

a execução deste trabalho, uma vez que tomaria um tempo que não poderiam investir numa 

atividade deste tipo. Como o período de estágio estava no fim e a oficina de badulaques estava 

pronta no papel, fui convidado, em supervisão de estágio, a executá-la na Escola Pública3, onde 

a equipe de estágio tinha entrada por meio de outros trabalhos. Contudo, como se tratara de um 

outro local, com outras pessoas, relações de hierarquia, identificação, territorialidade e 

vínculos, não era interessante para nós importar a oficina mantendo-a com os mesmos detalhes 

os quais foram pensados para o Projeto Cultural onde, por exemplo, as crianças estavam 

institucionalmente atravessadas por atividades musicais tradicionais. Na escola a realidade era 

diferente, não sabia como receberiam a oficina. Portanto, além do trabalho prescrito, me 

preparava para trabalhar com o que viesse à tona no decorrer da atividade, para que fizesse 

sentido para os participantes sem desmantelar a proposta dos badulaques. Abaixo, seguem 

anotações destacadas dos dois encontros realizados na Escola Pública. 

 

• Chego no colégio em torno de 9am junto da equipe de estágio em psicologia que 

já possui vínculos no lugar. Somos quatro estudantes de psicologia e um de 

música, convidado para ajudar durante o oficinar. O colégio se localiza num 

                                                           

3  Novamente por uma questão ética e de acordo com o artigo 9º do Código de Ética Profissional do 

Psicólogo (2005), omitimos o nome da escola e substituímos o por “Escola Pública”, com as iniciais maiúsculas. 
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bairro periférico, lugar considerado de vulnerabilidade, estigmatizado por 

disputas de facções e baixa renda. Estamos aqui pois recebemos um convite via 

supervisão de estágio pela equipe mencionada, a qual realiza um trabalho toda 

sexta-feira com um grupo de crianças/jovens no colégio, com média de doze 

pessoas em torno de dez a quatorze anos de idade.  

 

• (...) Explico para os participantes, de forma mais simples possível, que se trata 

de uma atividade para conversarmos como percebemos os sons do nosso 

cotidiano. Convido todos a ficarem de pé para começarmos o exercício de 

percussão corporal. Ao sincronizar a fala (voz) com o bater de palmas e pés, 

orientados pela equipe da oficina, a intenção deste exercício é aguçar a 

percepção para os sons que realizamos com o próprio corpo em conjunto com o 

sons do grupo todo, além de servir para capturar a atenção das crianças e facilitar 

apresentações. Após o exercício, sentamos em roda e distribuímos uma folha e 

um lápis para cada participante. São então convidados a pensar num som que 

lhes afeta, seja familiar, seja um som que ouviu uma vez e não mais esqueceu, 

seja no caminho da escola, no bairro, na rua do amigo ou qualquer outro lugar a 

fim de, em seguida, transpor para o papel de forma livre. Á esta forma de 

convidar a materialidade dos sons, apostamos a possibilidade de nos 

debruçarmos sobre as relações sensíveis de vínculos que experimentamos com 

os lugares, pessoas, objetos e situações do nosso convívio. Organizamos, a partir 

destas relações, memórias, afetos e, sobretudo, saúde. 

 

• “Desenhar um som?” Respondo que sim, desenhar o que melhor vai representar 

esse som. A aposta é, como culturalmente em nossa sociedade tende-se a dar 

maior importância a visão do que a audição, facilitar a abstração necessária para 

tratar das relações com a percepção auditiva. Ao dialogarmos com o campo das 

representações visuais, a concretude do papel permite certa fluidez para a 

conversa. 
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• O primeiro desenho que me chama atenção é uma escrita: PANCADÃO. Peço 

pra estudante falar sobre e ela nos conta que se trata da música que ela escuta 

com mais frequência no seu bairro, que é o som das festas que ela conhece. O 

que realmente me interessa aí está nas entrelinhas. Ouço suas palavras 

atravessado pela ideia do badulaque, pois ela não localiza o funk pela 

vulgaridade das letras, mas enquanto algo atrelado a um sentimento de 

pertencimento, de casa. 

 

3. CAPÍTULO 2: SÍNTESE IMAGEM/SOM: O QUE ESTÁ EM JOGO? 

 

3.1. REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLOGIA DE ANÁLISE DAS PELÍCULAS 

 

Neste momento, a partir dos encontros e da elaboração do material da Oficina de 

Badulaques, me inclino a pensar como a percepção dos sons, sejam músicas, seja a buzina dos 

carros na rua ou o sinal da escola, funciona como alicerce para que a subjetividade se 

desenvolva diante a relação com o mundo, criando histórias, identificações e maneiras de lidar 

com os signos do dia-a-dia. Todos esses sons que atravessam nosso dia-a-dia compõem o que 

Schafer (1986) nomeia de “a nova paisagem sonora”, chamando atenção para o protagonismo 

dos sons de motores que habitam as ruas e dentro de nossas casas, assim como para a 

naturalização do som gravado ou amplificado, que hoje é mais comum de ser ouvido do que 

direto da sua fonte. Segundo o autor, a nova paisagem sonora tem profundo efeito em nossas 

vidas, trazendo consequências positivas e negativas. Podemos, por exemplo, alcançar uma 

maior fidedignidade de reprodução de uma música graças ao gravador, quando comparado com 

a partitura. Por outro lado, Schafer (1986) aponta como a paisagem sonora do mundo tem se 

tornado homogênea, calando outras histórias e regionalidades que falam da diversidade 

humana, de outros modos de lidar com a percepção auditiva que se ofuscam diante a desafiante 

presença sônica de uma máquina. O que o autor quer dizer com isso é que os sons vindos de 

humanos e animais, entendidos como naturais, se produzem diante circunstâncias específicas 

respondendo aos estímulos do ambiente, a fim de ter um caráter preciso. As máquinas não 

obedecem à esta lógica pois o ruído emitido por elas é o mesmo em qualquer lugar, 

caracterizado por uma baixa informação e altamente redundante. Apesar da constatação do 

autor sobre os sons advindos da tecnologia não respeitarem as regras de tempo e espaço que os 



P á g i n a  | 21 

  

sons advindos de humanos e animais respeitam, os sons maquínicos e separados de sua fonte 

são, hoje, parte de nossa vida e, portanto, fazem parte do conjunto de estímulos que forjam as 

subjetividades e modos de perceber o mundo. 

 Conjugada com a ideia de paisagem sonora, está toda percepção advinda dos outros 

sentidos, que constituem uma síntese da situação vivenciada num determinado contexto. 

Entretanto, reduzimos neste trabalho o escopo dessa síntese para a relação entre percepção 

auditiva e visual por dois motivos. O primeiro é por entendermos que o homem desenvolveu 

muito mais a cultura do visual - hoje escancarada pelas redes sociais, mas também pela estrutura 

das cidades – seguida da audição, em detrimento de outras vias. Sobre esse assunto, Schafer 

(1986) escreve: “Somos tão descuidados das nossas capacidades de tato, paladar e de olfato que 

nem sequer desenvolvemos formas artísticas para essas modalidades sensoriais.” O segundo 

motivo é que, em decorrência desse descuido, temos pouco recurso para explorar 

academicamente essas outras vias. Contudo, esperamos que posteriormente este estudo sirva 

para compor com outros trabalhos a fim de constituir uma compreensão mais holística do ser 

humano. 

 Escolhemos películas de cinema para análise dessa síntese perceptiva entre imagem e 

som pois consideramos, de acordo com Munsterberg (1916), que o cinema obedece às leis da 

mente, e não do mundo exterior. O que o autor chama de mundo exterior, nesse caso, é a lógica 

cronológica do tempo e o curso linear dos acontecimentos no espaço. Desse modo, as técnicas 

de montagem e de câmera, que o cinema utiliza, tratam, por meios artísticos, das relações 

cotidianas que constroem nossa subjetividade. Ainda segundo Munsterberg: 

Em resumo, o cinema pode agir de forma análoga à imaginação: ele possui a 

mobilidade de idéias, que não estão subordinadas às exigências concretas dos 

acontecimentos externos mas às leis psicológicas da associação de idéias. Dentro da 

mente, o passado e o futuro se entrelaçam com o presente (MUNSTERBERG, H. 

(1970) “A Memória e a Imaginação”. In XAVIER, I. A Experiência do Cinema. São 

Paulo: Graal. 

 Utilizamos, para comentar as cenas, os conceitos de close-up, atenção 

voluntária/involuntária e emoções primárias/secundárias; ideias de Pudovkin acerca do uso da 

montagem, de Balázs sobre unificação dos planos e de Merleau Ponty sobre a síntese entre 

imagem e som. Debruçamo-nos sobre esses conceitos e ideias durante a própria escrita dos 

comentários, a fim de investigar como a síntese entre imagem e som constitui o sentido da cena. 
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3.2. CENAS E COMENTÁRIOS 

 

3.2.1. Trabalho na fábrica – Tempos modernos (Charlie Chaplin, 1936) 

 

A produção aumenta de ritmo. A cena acontece dentro de uma fábrica, alternando entre 

a linha de montagem e a sala do presidente. Este, sentado diante a mesa, está entre terminar um 

quebra cabeças e ler os jornais. Uma mulher entra nesta sala e deixa um copo d’água e alguns 

comprimidos sobre a mesa com a frieza e praticidade que só uma secretária sob essa rotina 

poderia ter, saindo imediatamente por onde entrou. Automaticamente, o presidente larga os 

jornais e ingere seus medicamentos. Agora, ao olhar para um monitor embutido na parede, 

manuseia um botão que alterna entre as câmeras da fábrica, observando a movimentação na 

linha de produção.  Neste trecho, enquanto a câmera alterna a posição do espectador nesses dois 

ambientes, o som maquínico, estridente e aborrecido na sua constância dos aparelhos e motores 

da fábrica, transmite uma sensação de tensão, de incômodo, o que contrasta com a postura 

indiferente do presidente - mas talvez consoante à pressa da secretária -, de alguém que 

evidentemente está num certo transe diante o ruído, anestesiado pelas medicações. Sobre os 

sons dos motores, Schafer coloca:  

  

Todos os motores compartilham um aspecto importante: são todos sons de baixa 

informação, altamente redundantes. Isso quer dizer que, a despeito da intensidade de 

suas vozes, as mensagens que falam são repetitivas e, em última análise, aborrecidas. 

Há uma sugestibilidade hipnótica sobre motores que faz com que se imagine se, à 

medida que invadem totalmente nossas vidas, eles não podem estar mascarando todos 

os outros sons, nos reduzindo, no processo, a aquiescentes bípedes dopados, tateando 

indolentemente em volta, num mudo transe hipnótico. (SCHAFER, 1986, p. 188) 

Percebe-se aqui o som como não sendo propriamente uma representação da imagem 

visual, mas como um outro universo que compõe, com certa autonomia, a cena de que participa 

(Merleau Ponty, 1983). Depois de trocar algumas vezes a imagem do monitor, o sujeito 

pressiona uma sirene convocando o trabalhador na linha de produção, que corre em direção ao 

monitor onde a imagem do presidente na sala se projeta, a fim de acatar a ordem para aumentar 

o ritmo da esteira num determinado setor. O trabalhador bate continência para o presidente, 

destrava alguma coisa na parede, puxa uma alavanca, gira uma válvula e, ao mesmo tempo que 

puxa uma segunda e menor alavanca, percebemos o ruído - que já estávamos quase 

acostumados - ficando cada vez mais agudo até chegar no seu auge, dando lugar para os 

trompetes e o início da música orquestrada. Um arranjo exagerado nos contrapontos e polifonias 

entre os instrumentos acompanha a câmera que visualiza os trabalhadores na linha de produção, 

fazendo um giro até chegarmos na seção 5, onde somos indiretamente informados, através das 



P á g i n a  | 23 

  

ordens dadas ao capataz, que há um problema no aumento da produção. A entrada da orquestra, 

fazendo um corte repentino no ruído crescente, não funciona para aliviar a tensão gerada pela 

montagem, mas marcando uma passagem nesta, o início da atividade na fábrica para o 

espectador. Esse movimento se confirma pela estrutura que a música assume logo em seguida: 

ritmo acelerado e melodias paralelas que conectam e desconectam numa desordem intencional, 

a fim de colocar a lógica em relevo. Vale ressaltar que como se trata de um cinema sem ou com 

pouquíssimos diálogos falados e textos, a música assume por vezes o papel de acompanhar a 

imagem - o ambiente da fábrica - embora não se finde nessa intenção. Na esteira, três sujeitos 

alinhados um ao lado do outro, como num clichê fordista, são o foco da atenção. O primeiro 

(Chaplin) da esquerda para a direita segura uma chave em cada mão e é responsável por apertar 

dois parafusos simultaneamente, enquanto os dois colegas ao seu lado estão na função de 

martelar os parafusos que receberam dele. Neste momento, uma voz esquizofônica - segundo 

Schafer (1986) -, que significa fendida, separada de sua fonte, chama atenção de um capataz, 

alertando-o sobre uma anomalia na seção onde os três sujeitos se encontram.  Os movimentos 

repetitivos e mecânicos executados por esses trabalhadores – que ilustram uma corrida 

desesperada para produção das peças – se intercalam agora, através do protagonista, com 

movimentos espontâneos, que falam de uma outra experiência com o tempo. Entre o apertar 

dos parafusos, ele levanta o braço e coça a axila, acompanhando o correr das peças na esteira e 

estreitando o espaço físico entre ele e os demais trabalhadores que estão ao seu lado, 

justificando, para a plateia, a convocação do capataz. Este que chega para reajustar a produção 

apontando a devida posição dos corpos na esteira, com a função de restabelecer a ordem da 

produção. Entretanto, logo após sua intervenção e retirada, um mosquito aparece na cena 

sobrevoando a cabeça do operário que se distrai tentando soprá-lo, não percebendo a chegada 

de outro funcionário que, por sua vez, na tentativa de golpear a mosca, acerta a cabeça do colega 

desorganizando mais uma vez o ritmo da seção. Em seguida, após um breve momento de 

normalidade na esteira, a chave usada para apertar os parafusos emperra e, no desandar da 

carruagem, uma martelada acerta a mão de Chaplin. Neste instante, o capataz puxa a alavanca 

para travar a linha de produção e a música que acompanhava o trabalho dá lugar para o diálogo 

entre ele e os trabalhadores. Os gestos agressivos do capataz são acompanhados de trombones 

incisivos e densos, causando contraste com os instrumentos suaves e gentis que acompanham 

a resposta de Chaplin que, ao explicar a situação, aponta para o colega culpado. O capataz, por 

sua vez, novamente acompanhado dos trombones, aponta o dedo no rosto do trabalhador a fim 

de adverti-lo e sai de cena deixando os trabalhadores cara-a-cara, em tensão. Os trombones que 

acompanhavam o capataz dão lugar a um tom irônico que se produz quando, no momento 
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seguinte, Chaplin demonstra concordar com o capataz, provocando o colega que, por sua vez, 

o ameaça com uma ferramenta. Entretanto, subitamente a esteira recomeça a rolar e, neste 

momento, assuntos pessoais são suspendidos para que a produção continue. Ouve-se uma 

sirene. Agora, o presidente aparece num televisor ordenando que a velocidade da esteira 

aumente. O operário em cena aciona as alavancas e engrenagens necessárias para tal, quando 

um barulho que se torna cada vez mais agudo, como o de um motor girando com mais 

velocidade, confirma a mudança. A câmera volta para Chaplin na esteira, quando a voz 

relacionada à gerência anuncia a troca de turnos. Chaplin então passa as ferramentas para outro 

operário e sai da esteira. Toda via, o trabalho não sai de seu corpo. Espasmos e movimentos 

involuntários ilustram consequências do trabalho para além do seu expediente. Indo para o 

descanso, o protagonista caminha fazendo os movimentos que se acostumou, como se ainda 

estivesse executando sua tarefa na esteira. Num balançar repentino, retoma o controle, bate o 

ponto na porta do banheiro e entra. Assim que a cena se alterna para o banheiro, os violinos 

despreocupados cantam uma melodia suave, como se o mundo se bastasse no cigarro que 

Chaplin acende. Este que olha para a porta conferindo sua privacidade e, ao sentar na pia para 

dar um trago é surpreendido pelo televisor que se disfarçava de parede. Nele, aparece o 

presidente para encerrar a melodia com seu grito de atenção, ordenando que o operário pare de 

descansar e volte ao trabalho imediatamente.   

  

3.2.2. Another Brick in the Wall (Pink Floyd, 1979) 

  

 O barulho do trem captura nossa atenção. Por si só, esse som não é agradável nem 

desagradável. Porém, ouvido nesta cena escura, em movimento, somado das crianças 

mascaradas, o incômodo é sugestivo. Nos vagões lotados, corpos usando máscaras vazias, sem 

expressões, encaram um garoto que aparenta ter em torno de doze a quatorze anos, o 

protagonista do clipe. Este, que por um momento também aparece vestido com a mesma 

máscara, tem sua atenção convocada por uma voz que grita agressivamente ameaçando-o num 

tom de punição. Quem grita é a figura de um professor, que aparece vestido de roupas bem 

clássicas da profissão e que aponta para o garoto, desentendido, como quem está pronto para 

dar um sermão. A cena clareia, entendemos agora que se passava dentro de um túnel. O menino 

ofegante, com feições cansadas e sozinho, caminha para a luz simultaneamente com o início da 

música. Entram as pancadas do contrabaixo e a bateria sobre uma base de guitarra pulsante na 

mesma nota, que fazem a passagem pro novo ambiente. A próxima cena é no colégio, 

começando pela sala dos professores. Todos de cabelos brancos com roupas e comportamentos 

formais, indicam para nós que o contexto é sobre o método de ensino tradicional, utilizado 
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desde o século XIX sem muitas atualizações. Com o som da sirene, imediatamente estes 

professores se aprontam e seguem pelo corredor até as salas de aula, enquanto a letra da música 

fala sobre um método de tortura onde as crianças são machucadas de todas as formas possíveis. 

Na sala de aula, o professor caminha pelo corredor de carteiras olhando os alunos de cima para 

baixo, até chegar no menino do começo da história. A música é suspendida para dar lugar as 

falas do professor e os sons da turma de ensino fundamental. Numa demonstração de 

superioridade, ele questiona a validade e importância do que o garoto está a escrever no seu 

caderno. Quando descobre que são poemas e não anotações da matéria, sua reação é de expor 

o aluno ao ridículo quando, ao ler os versos em voz alta para a turma sob tom irônico, rebaixa 

a produção artística a um mero atraso ou perda de tempo, aproveitando da ingenuidade do 

coletivo -  que acha graça - para legitimar sua posição. Em seguida, encerra o assunto com uma 

chicotada na mão do aluno, ordenando-o a voltar ao trabalho. Agora, o professor aparece em 

casa, jantando com sua esposa. Compondo a cena, a música muda e a letra passa a se referir à 

vida infeliz do professor. Na mesa, entre olhares e gestos distantes, o professor deixa um pedaço 

de osso no prato, o qual não conseguiu ou não quis comer. Sua esposa aponta friamente o dedo 

para o prato e, sem dizer uma palavra, repreende fazendo-o engolir o osso malquisto. O 

professor, que engole a seco e ainda esboça um sorriso sem graça e forçado, é acompanhado 

por uma mudança na música. No momento em que a esposa do professor aponta o dedo, há uma 

série de close-ups que constituem a montagem. Primeiro no rosto do professor limpando a boca 

com um guardanapo, como quem já acabou de comer. Em sequência, no braço e no dedo 

trêmulo que aponta; no professor colocando o osso na boca; então uma cena rápida onde ele 

espanca uma criança; close-up novamente no seu rosto ao engolir a seco o osso, de novo uma 

cena rápida espancando uma criança; o rosto de sua esposa esperando a reação dele após engolir 

e finalmente, close-up no sorriso falso que o professor dá como satisfação para ela. A técnica 

do close-up, segundo Balázs (1923), funciona para evidenciar o que está por trás da 

superficialidade aparente de uma situação. Como coloca a autora:  

 

Podemos ver um plano médio de uma pessoa, sentada e conversando calma e friamente. 

O close-up, entretanto, revelará os dedos que tremem nervosamente apalpando um 

pequeno objeto-signo de uma tempestade interna. [..] Mostram as faces das coisas e 

também as expressões que, nelas, são significantes porque são reflexos de expressões 

de nosso próprio sentimento subconsciente (BALÁZS, B. (1923) “O Homem Visível”. 

In XAVIER, I. A Experiência do Cinema. São Paulo: Graal). 

 

A partir do primeiro close-up descrito, onde ele limpa a boca com o papel, a banda 

começa a produzir um clima de tensão que acompanha a série descrita até a próxima mudança 

de ambiente. Durante essa tensão gerada pela montagem, as viradas de bateria acontecem 
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simultaneamente com as cenas rápidas de espancamento. A próxima cena retrata as crianças 

como numa linha de produção, entrando por um lado da máquina e saindo do outro presas em 

carteiras escolares usando as máscaras do início do clipe, com suas singularidades apagadas. A 

música então se torna maquínica e as crianças marcham no ritmo da bateria. Neste trecho, são 

elas que cantam o refrão: “Ei, professor, deixe nós crianças em paz!”. Dentro do que parece 

uma fábrica, o professor se assemelha a figura de um militar. Este, em pé entre fileiras muito 

organizadas de alunos que marcham sem expressões, está sempre aos berros e com feições 

agressivas. Após os últimos versos cantados pelas crianças, declarando que ao todo cada um é 

apenas um tijolo no muro, o solo de guitarra dá energia para o clima de reviravolta da sequência, 

onde as crianças retiram suas máscaras e começam a quebrar a fábrica e a sala de aula, ateiam 

fogo na escola como num ato de libertação e comemoram ao carregar o professor desentendido 

pela rua.  

  

3.2.3. Olhares e ruídos na prisão – Laranja Mecânica (Kubrick, 1971)  

 

 A cena inicia com um close-up no padre, num enquadre quase como numa fotografia 

3x4. Essa figura religiosa está a passar um sermão para os detentos da prisão onde Alex, o 

protagonista, está confinado. Guiado pelos dogmas do cristianismo, o padre questiona a moral 

dos que estão à sua frente (cerca de quarenta detentos), aterrorizando-os com a ideia do 

sofrimento eterno no pós-vida, consequência dos seus atos em vida. Um close-up no guarda, 

que está de pé ao lado de Alex, revela o incômodo ao observar um detento mandar beijos e 

piscar os olhos para Alex que, sentado de braços cruzados entre o padre e o guarda, permanece 

olhando para este detento com expressão indiferente. O guarda arregala os olhos e movimenta 

o maxilar como quem está inquieto para intervir na situação mas prefere não o fazer para não 

atrapalhar o padre que, empolgado, descreve como num delírio a visão do inferno que recebeu 

divinamente. Subitamente, seu discurso fanático é interpelado por um arroto vindo dos 

ouvintes, seguido de risada generalizada entre os presos. O padre consegue retomar a atenção 

do grupo ao exaltar a voz, portanto, fica bem claro para nós que suas palavras são jogadas ao 

vento, como numa turma da escola desinteressada no professor, a esperar suas brechas para tirar 

algum sarro. Assim que retoma a concentração dos demais, alguém libera gases fazendo um 

barulho cômico, seguido de mais risadas. Agora, o guarda não se segura e caminha aos gritos 

em direção a turma, apontando para quem alega ter sido o responsável. Mesmo com sua postura 

exageradamente militarizada, os detentos não cessam as risadas e, como quem levanta a 

bandeira branca, o padre segue para a cantoria do hino. Nesta cena, a sucessão de close-ups faz 
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a atenção do espectador alternar entre o sermão do padre e as relações que acontecem entre os 

detentos, Alex e o guarda. Aqui o close-up novamente funciona no sentido que Balázs (1923) 

coloca, como sendo uma ferramenta capaz de evidenciar os detalhes que a nossa subjetividade 

capta na vida cotidiana. No início da cena, enquanto o rosto do padre toma conta da tela, somos 

capturados pela inflexão de sua voz, suas expressões faciais exageradas e pelo silêncio dos 

detentos sentados, fatores responsáveis por promover essa atmosfera tensa. A princípio, o close-

up na expressão do guarda, enquanto ouve o sermão, revela uma emoção empática com a do 

padre, marcada pelo olhar de superioridade diante os detentos. No mesmo close, a expressão 

dele muda repentinamente, expressando desentendimento e repulsa. A voz do padre em sermão 

acompanha a sequência e sustenta a tensão. O jogo de câmera nos mostra para onde o guarda 

está olhando, para o detento que manda beijos e piscadas de olho para Alex. Nesse momento, a 

emoção principal, que se relaciona com o sermão, perde força para essas nuances que o close-

up destaca.  

  

3.2.4. A vingança de Frank – Laranja Mecânica (Kubrick, 1971)  

 

Alex acorda sozinho na cama ao som da nona sinfonia de Beethoven, a qual como 

consequência secundária do processo Ludovico que fora submetido, associou a náuseas e 

paralisia. Com desespero estampado nos olhos e as vísceras reviradas, se dá conta da situação. 

Sua primeira reação é tapar os ouvidos e perceber que a música vem do andar de baixo. Sai da 

cama com dificuldade, atropela a mesa no caminho e tenta abrir a porta, percebendo que está 

preso. Aos gritos e com a mobilidade reduzida, pede para que abram a porta e desliguem o som. 

Angustiado com tanto sofrimento, bate os pés e as mãos no chão pedindo clemência. No andar 

de baixo, motivado pela vingança diante a morte da esposa e a possibilidade de tirar vantagem 

politicamente deste ato, Frank, o senhor que o encarcerou, goza ao ouvir seus gritos e apelos. 

Dentro de segundos, vemos o ódio e o prazer nas suas expressões faciais se misturarem com o 

arranjo da orquestra que executa a sinfonia de Beethoven, enquanto a câmera se distancia e 

mostra as caixas de som viradas para o teto e seus apáticos comparsas indiferentes a situação; 

dois deles parados olhando para pontos fixos e o outro empurrando as bolas de sinuca com a 

mão para passar o tempo, o que contrasta de maneira épica com o exagerado expressionismo 

de Frank. No andar de cima, Alex de joelhos e com as mãos no ouvido, grita e bate a cabeça no 

chão pedindo ajuda. Entre os espasmos de quem está prestes a vomitar suas entranhas, num 

instante de consciência, se levanta e cambaleando chega até a janela a fim de acabar com o 
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sofrimento, tirando a própria vida. Com dificuldade, abre a janela e se joga dali com um grito 

de horror. 

  

3.2.5. Dublagem alternativa por Maurizio – Volere Volare (Nichetti, 1991) 

   

Maurizio e Patrizio são irmãos e trabalham juntos num estúdio de som, porém, com 

objetos diferentes. Patrizio dubla filmes adultos, trabalhando com um grupo de mulheres com 

nacionalidades distintas. Maurizio, por sua vez, trabalha com desenhos animados, criando 

efeitos sonoros utilizando objetos do dia-a-dia para sincronizar as imagens e intenções dos 

cartoons. Patrizio, apesar de reconhecer a genialidade do irmão, se preocupa com sua falta de 

experiência na relação com o gênero oposto, principalmente agora que Patrizio começou a 

encontrar-se com Martina, a qual se considera uma assistente social. A cena em questão começa 

dentro do estúdio, quando Patrizio está a cuidar dos machucados do irmão decorrentes de uma 

briga com um dos clientes de Martina. Maurizio sentado, com uma compressa improvisada nos 

olhos para diminuir o inchaço, é questionado pelo irmão sobre o ocorrido e sobre a mulher que 

está a se relacionar. Indignado com a situação, Patrizio não entende como o irmão não reparou 

nas curvas e no rosto da mulher, mas somente nas mãos e nos olhos. Maurizio se mostra 

indiferente diante essa expressão; Para ele, é de fato o que importa e as palavras do irmão não 

fazem diferença. Patrizio o carrega na cadeira de rodas pelos corredores do estúdios sentindo-

se culpado pela percepção do irmão, como se fosse algum defeito. Preocupado, quer lhe passar 

seus conhecimentos sobre as mulheres a fim de evitar futuros problemas como o ocorrido. 

Calmamente, Patrizio ajuda seu irmão a ficar de pé e a caminhar pelo corredor enquanto 

Maurizio, ainda segurando a compressa no olho, ouve distraído o irmão se reconhecer como 

opressor e se culpar por não instruí-lo anteriormente. No fundo, ouvimos uma conversação entre 

mulheres que, gradativamente enquanto caminham, aumenta de volume. Patrizio finalmente 

captura a atenção do irmão quando propõe que trabalhem juntos, colocando Maurizio em 

contato com os filmes adultos. Neste momento, em que já estão na porta da sala de dublagem, 

Patrizio empurra o irmão para dentro onde estão a esperar as cinco atrizes no sofá. Maurizio 

entra tropeçando na sala, pára em frente o sofá encarando as mulheres quando, uma a uma, se 

levantam e dizem “oi” nos seus respectivos idiomas. Enquanto o rodeiam curiosas por ser o 

primeiro contato com essa figura, Maurizio, num instante de reação, pega a primeira coisa que 

vê (um caderno vermelho em cima de uma estante provavelmente usado para anotar as falas) e 

o leva para o peito, sentindo-se envergonhado e/ou ameaçado pela situação. Neste instante, há 

um corte para que outra parte da trama, envolvendo Martina e seu trabalho se desenrole. Quando 
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voltamos para a cena em questão, Patrizio está sentado numa sala escrevendo num papel 

enquanto seu irmão termina o trabalho com as mulheres. Pela porta da sala, a qual Patrizio está 

de costas, vemos as mulheres se aproximarem dele enquanto terminam de ajeitar as roupas e 

conversam sorridentes. Patrizio ainda está a escrever quando é surpreendido pela primeira delas, 

que o cumprimenta e elogia seu irmão. O dublador, entretido com suas anotações, responde 

mecanicamente a primeira, a segunda, a terceira e a quarta atriz. Após a quinta e última delas 

elogiar Maurizio, Patrizio levanta da cadeira assustado e curioso para saber o que seu irmão fez 

com as meninas, indo ao seu encontro sem perder tempo. Maurizio ainda está a guardar os 

instrumentos que utilizou e responde apenas com um sorriso no rosto. Patrizio senta-se diante 

o projetor a fim de entender tamanho deslumbre das atrizes e, com a iluminação da sala sendo 

diminuída por um dimmer, o filme começa a rodar. De início, percebemos que o filme acontece 

dentro de um quarto com temática barroca, onde as vestimentas, decorações e instrumentos 

respeitam a época. No canto, uma mulher está tocando o que parece ser um cravo, enquanto no 

estúdio, Maurizio se acomoda ao lado do irmão entusiasmado para ver sua reação no contato 

com a obra. Voltando ao filme, enquanto uma está a tocar o cravo, outra, vestindo um espartilho, 

atravessa o quarto com uma bandeja em mãos e a leva para a cabeceira da cama onde a terceira 

mulher está deitada. Patrizio rapidamente elogia a abertura, mostrando interesse na película. A 

câmera agora mostra simultaneamente as três mulheres no quarto: Enquanto uma toca o cravo 

de olhos fechados, a que estava com a bandeja faz carinhos na cabeça da que está deitada na 

cama. Subitamente, um som de trombetas chama a atenção das três. A primeira abre os olhos, 

respira fundo e olha para a porta. A segunda se alonga ao levantar os braços, deixando os seios 

a mostra. Fica claro agora que não se trata de uma dublagem convencional, pois assim que a 

terceira mulher aparece pulando na cama, ouvimos em demasiado destaque o barulho de molas 

da cama - Tóintóintóin. A porta do quarto se abre e dois cachorros na coleira entram seguidos 

de um homem com roupa da nobreza. A porta range, fazendo contraste com a decoração 

ostensiva da cena. Nem mesmo a respiração dos cachorros escapou de Maurizio, que claramente 

a dublou usando a própria boca. Ouve-se o chacoalhar de algo dentro de uma lata. É a 

sonorização do balançar dos seios da mulher de espartilho, que encara o recém chegado. 

Maurizio e Patrizio se ajeitam na cadeira do estúdio para o desenrolar da cena, com expressões 

de concentração. Ao irem de encontro ao rapaz, as três emitem risadas e sons inesperados, 

similares a crianças brincando. Nessa euforia, jogam o homem no chão, que cai ao som de uma 

árvore despencando após receber a última machadada, acompanhado do disparar de um relógio 

cuco, utilizado na maioria dos desenhos do século XX para indicar confusão. As mulheres, aos 

gritos nada usuais para esse tipo de filme, se jogam em cima do homem. No estúdio, Maurizio 
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olha de rabo de olho para o irmão que franze as sobrancelhas e balança a cabeça inquieto, se 

segurando para permanecer quieto. Enquanto isso, vindo da projeção, uma variedade de sons 

acompanha a transa das três mulheres e o rapaz: Buzinas, risadas engraçadas, batidas feitas com 

a boca e brinquedos de borracha. Maurizio não aguenta mais e se levanta, enfurecido com o 

irmão que, desentendido, pergunta se não sincronizou suficientemente bem os elementos.  

 Nesta cena de Volere Volare, há uma clivagem entre o que os atores do filme produzido 

na narrativa por Maurizio sentem e o que o espectador percebe.  Essa distância, que 

Munsterberg (1970) marca como emoções secundárias, acontece quando nossas emoções 

divergem das emoções dos personagens do filme. Deste modo, Munsterberg (1970) coloca: 

“Vemos alguém insuportavelmente afetado, cheio de solenidade, e esta pessoa nos inspira a 

emoção do humor: é o senso do ridículo comandando a nossa reação.” Na cena em questão, 

esse efeito acontece por meio da sonorização alternativa que o protagonista realizou. Se para os 

atores do filme erótico as emoções eram umas, para Patrizio e para o espectador são outras, até 

opostas. De um lado, a pornografia. De outro, a comédia. Sobre a união de imagem e som, 

Merleau Ponty infere:  

 

Um filme sonoro não é um filme mudo acrescido de sons e palavras, unicamente 

destinados a complementar a visão cinematográfica. O vínculo entre som e imagem é 

muito mais estreito e essa última se transforma com a proximidade do som 
(MERLEAU-PONTY, M. (1983) “O Cinema e a Nova Psicologia”. In XAVIER, I. A 

Experiência do Cinema. São Paulo: Graal.) 

   

3.2.6. Cena no apartamento em Salvador – Lamarca (Sérgio Rezende, 1994) 

 

 A cena começa numa forçada alteração de ambiente. Estávamos no campo com a 

guerrilha comandada por Lamarca, ao som de cigarras, isqueiros acendendo cigarros e os planos 

que tramavam. Subitamente, num corte brusco, um close-up no rosto de Márcia acompanhado 

da guitarra de Carlos Santana nos leva para dentro do apartamento onde Márcia e Clara estão 

escondidas em Salvador. O close-up na expressão facial revela a preocupação por detrás do 

clímax tranquilo daquele quarto, ao som da guitarra calma de Santana em Samba pa Ti e o 

diálogo nostálgico das militantes sobre o amor. Aqui, como na cena de Another Brick in the 

Wall e em Laranja Mecânica, o close-up funciona para evidenciar as nuances que da 

superficialidade da imagem podem escapar (Balázs 1923). A câmera se afasta mostrando a 

janela do quarto, por onde entra uma bomba de gás seguida de um estouro. A guitarra calma 

continua. As duas se jogam no chão e correm para outra sala enquanto a câmera nos leva para 

fora do prédio, -sem música e ao som das cigarras- onde os militares estão com um megafone 
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ordenando que se entreguem.Voltamos para o caos do apartamento, ouvimos um choro de bebê 

contrastando com a guitarra e vemos Clara procurando a arma. Márcia sai do apartamento com 

o bebê no colo e se entrega, enquanto Clara resolve ficar e resistir, esconde a arma na bolsa, 

atravessa o beiral da janela e cai em outro apartamento. Sabemos que é outro apartamento e não 

outro quarto do mesmo apartamento pois não ouvimos resquício da guitarra de Santana nesta 

cena. Clara então se fecha no quarto, pega a pistola e suspira com a mão na cabeça. A cena é 

cortada e voltamos para o apartamento onde elas estavam. Ainda ouvimos a guitarra pelo toca 

discos, quando os militares entram pela porta com armas na mão para vasculhar o lugar. O 

tenente vai até o toca discos e chuta o vinil, interrompendo o som e marcando simbolicamente 

o fim daquela sequência.  A música de Santana nesta cena está em função de trabalhar uma 

emoção secundária. Segundo Munsterberg (1970), essas emoções, que podem ser transmitidas 

por paisagens e pessoas - no caso da cena, na música -, são diferentes e até opostas às emoções 

que os personagens, as pessoas dentro do filme percebem. No início da cena, a guitarra melódica 

e o ritmo tranquilo da música Samba pa ti são bem consonantes com o diálogo nostálgico das 

duas militantes, com a iluminação, com seus gestos e a maneira relaxada de sentar na cama e 

na rede. A partir do momento que os militares chegam e arremessam a bomba pela janela o 

clima muda, a emoção principal que captamos como enquanto espectadores é uma junção de 

desespero, medo e angústia; que são as emoções das militantes. Entretanto, as frases melódicas 

de Santana carregam a atmosfera do início da cena e acompanham o desenrolar no apartamento, 

contrastando com as respirações ofegantes, com o choro do bebê, com os gestos bruscos, a fuga 

de Clara e a entrada dos militares. 

 

3.2.7. Phillip, o Piano e Rupert – Festim Diabólico (Hitchcock, 1948) 

  

Após estrangularem David e esconderem o corpo no baú da sala de estar do apartamento, 

Brandon e Phillip resolvem dar uma pequena festa comemorativa neste mesmo apartamento. 

Dentre os convidados, que são amigos em comum de David e familiares, está o ex-professor 

deles, Rupert Cadell (James Stewart). No decorrer deste evento sadicamente organizado, Rupert 

começa a desconfiar da atitude da dupla, da ausência de David e de outras estranhezas no lugar 

que o motivam a incomodar Phillip, o anfitrião que demonstra maior insegurança e mau humor 

até o momento. Phillip está tocando piano na sala enquanto Rupert, debruçado sobre o 

instrumento, lhe pergunta o que está havendo. “Uma festa” é a resposta de Phillip, enquanto 

toca o primeiro movimento de Perpetual Motion, por Francis Poulenc. Rupert insiste um pouco 



P á g i n a  | 32 

  

mais para saber do que se trata o evento, pressionando  o ex-aluno por detrás das teclas do 

piano.   A música, como sugere seu nome, tem a característica de continuidade, de modo que o 

início e o fim podem se entrelaçar para formar um movimento infinito. É interessante realçar 

essa característica pois o tensionamento e a sensação de incômodo que emergem entre a postura 

ardilosa de Rupert e a insegurança de Phillip são transmitidos nesta cena também pelo piano. 

Dessa forma, quando Phillip responde “uma festa” tentando escapar do professor com o óbvio, 

a música segue sua progressão graciosa. A partir do momento que Rupert insiste um pouco 

mais para  que Phillip lhe diga do que se trata, os dedos nas teclas escorregam e uma dissonância 

arrítmica contrasta com a melodia linear do movimento. Quase perdendo o controle da situação, 

Phillip interrompe a execução da música e toma uma dose de conhaque. Quando recomeça a 

tocar, um novo elemento compõe a cena: o curioso professor liga um metrônomo analógico e o 

coloca sobre o piano. O metrônomo inserido na narrativa intensifica o desconforto na medida 

em que a marcação de tempo do aparelho diverge da métrica tocada por Phillip. O conflito entre 

esses tempos e as consonâncias/dissonâncias da música estão em função de capturar a atenção 

involuntária que coloca Munsterberg: 

Sem dúvida, o poder de motivação das percepções impostas à atenção involuntária 

pode advir das nossas próprias reações. Tudo o que mexe com os instintos naturais, 

tudo o que provoca esperança, medo, entusiasmo, indignação, ou qualquer outra 

emoção forte assume o controle da atenção. Mas, embora este circuito passe pelas 

nossas respostas emocionais, seu ponto de partida fica fora de nós, o que caracteriza 

a atenção do tipo involuntário (MUNSTERBERG, H. (1970) “A Atenção”. In 

XAVIER, I. A Experiência do Cinema. São Paulo: Graal. 

 

Ao mesmo tempo, Rupert, num astuto blefe, conta que Brandon sabe onde David está. 

O blefe funciona e assusta Phillip, que não apresenta muita reação no seu rosto; entretanto, a 

melodia graciosa que estivera tocando parece se despedaçar nos seus dedos. O professor 

progride, agora fazendo perguntas sobre o comportamento de Brandon com os convidados. 

Numa tentativa um tanto desesperada de ridicularizar o ímpeto de Rupert, Phillip lança uma 

gargalhada e volta para o tema principal da música. É importante lembrar que a música aqui 

não está a serviço de preencher um espaço sonoro, nem de comentar exteriormente os 

sentimentos e a imagem da cena, mas intrínseca a narrativa, de modo que a percepção desta 

compõe a cena (MERLEAU PONTY, 1983). Logo em seguida, o professor toca num ponto 

chave, o fato de Phillip ter se exaltado e mentido diante uma história de Brandon, que falava 

sobre estrangulamento de galinhas. Nesse instante, Phillip tira as mãos do piano cortando 

subitamente a música, e observa estonteado a corda que usou para cometer o assassinato. 
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3.2.8. Uma paralelo entre O Escafandro e a Borboleta (Schnabel, 2007) e a descrição de 

Pudovkin sobre Way Down East (Griffit, 1920) 

 

 O Escafandro e a Borboleta resume a história de um jornalista de quarenta e três anos 

acometido por um AVC, seguido da locked in syndrome. Essa condição, comparada a sensação 

de estar num escafandro, e que reduz o movimento de seu corpo ao olho esquerdo, é explorada 

pelo cineasta Julian Schnabel através de diversas metáforas, a fim de fortalecer, para o 

espectador, o conflito do protagonista diante a sua nova condição e as reconfigurações 

decorrentes desta.  Aqui, com esta película, também nos interessa fazer uma comparação entre 

a cena final e a descrição feita por Pudovkin sobre um trecho do filme Way Down East (1920), 

dirigido por David Griffith. O que está em jogo é como eventos naturais metafóricos, 

justapostos aos eventos que envolvem os personagens, servem para intensificar determinadas 

sensações no espectador. Na descrição de Pudovkin sobre Way Down East:  

Quando Lillian Gish sai de casa, arruinada, sua felicidade despedaçada, enquanto o 

fiel Barthelmess corre atrás dela para devolvê-la à vida - a busca total do amor sob o 

desespero, desenvolvendo-se no ritmo furioso da ação -, tudo isso acontece durante 

uma assustadora tempestade de neve; e, no climax final, Griffith força o espectador a 

sentir o desespero, quando um bloco de gelo, girando em rotação e carregando a figura 

de uma mulher, se aproxima do precipício, de uma gigantesca cachoeira. A própria 

cachoeira dá a impressão de ruína, sem esperança, da qual não se pode escapar 

(PUDOVKIN, V. (1926) “Métodos de Tratamento do Material”. In XAVIER, I. A 

Experiência do Cinema. São Paulo: Graal). 

 

 No caso do filme de Schnabel, a cena em questão começa mostrando o quarto do 

hospital, Jean Do Bauby deitado na cama, o som agudo e contínuo do aparelho hospitalar que 

fiscaliza sua vitalidade e as luzes que parecem ser de carros refletidas na parede, através da 

janela. O resto desses reflexos é a única iluminação do quarto, engolido pela penumbra da noite. 

O close-up no olho esquerdo de Jean Do, sua única forma de expressão corporal, nos apresenta 

um olhar fixo e estatelado, impaciente. Assim como no clipe do Pink Floyd, na cena de Kubrick, 

no filme Lamarca e segundo Balázs (1923), o close-up no olho de Jean Do nos evidencia a 

inquietude de seus pensamentos, dá movimento a seu corpo que, numa visão mais distante, 

percebia-se imóvel. Graças ao recurso da câmera subjetiva muito explorada na película, e que 

consiste em hora tornar os olhos do espectador o de Bauby, hora revelar suas memórias e 

imaginação, percebemos que o olhar fixo está dirigido ao relógio de parede, que marca duas e 

vinte e seis da manhã. A cena ganha profundidade quando o barulho aborrecido do aparelho 

ganha volume e, enquanto nos hipnotiza com sua constância, a câmera salta para o fundo do 

mar e mostra um escafandro à deriva. O som continua, flutuamos entre o fundo do mar, 

fotografias de família que o olho do protagonista vê nas paredes do quarto do hospital, close-

ups no olhar de Jean Do e memórias de momentos importantes da vida dele. No fundo do mar, 
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é Jean que está dentro da roupa pesada, com olhar desesperador e boquiaberto. Em seguida, há 

um corte no som; silêncio que dura cerca de dois segundos, acompanhado de outra mudança da 

câmera. Agora nos deparamos com uma geleira desmoronando ao som de uma valsa barroca e 

da voz de Jean Do refletindo sobre as mulheres que não amou, oportunidades que não soube 

avaliar e momentos de felicidade que deixou escapar. Mesmo nos instantes que estamos no 

fundo do mar percebendo essa metáfora para a limitação física do protagonista, ou 

vislumbrando suas memórias familiares, o diretor nos mantém dentro do quarto através da 

manutenção deste som agudo dos aparelhos conectados no corpo de Jean Do. Podemos 

identificar que a ação acontece no mesmo espaço graças a essa localização do som que, através 

das suas propriedades de altura e volume contribui para unificar os planos e a montagem 

(BALÁZS, 1945). A partir do momento que há o corte desse som e o início da valsa 

acompanhada da tranquila voz interna de Jean, o diretor força o espectador a sair daquela 

madrugada angustiante sem precisar mostrar o amanhecer. Diante essa produção de 

continuidade e ruptura, Balázs comenta:  

Esta unidade e simultaneidade das imagens evoluindo no tempo não é produzida 

automaticamente. O espectador deve participar com uma associação de idéias, uma 

síntese de consciência e imaginação aos quais o público do cinema teve, em primeiro 

lugar, que ser educado (BALÁZS, B. (1923) “A Face das Coisas”. In XAVIER, I. A 

Experiência do Cinema. São Paulo: Graal). 

 

 Enquanto no filme de Griffith e segundo Pudovkin, a assustadora tempestade de neve 

fortalece o sentimento de felicidade despedaçada de Lillian, e a própria cachoeira dá a 

impressão de morte, o escafandro de Jean Do que afunda no mar evoca a impotência diante a 

locked in syndrome, ao mesmo tempo que o desmoronar da geleira faz alusão tanto ao duro 

golpe do acidente vascular quanto às frustrações de uma vida metaforicamente cega e surda. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Psicologia hegemônica, que falamos no primeiro capítulo, também poderia ser 

descrita como clássica no sentido que Merleau-Ponty (1969) coloca: “A psicologia clássica 

aceitava sem discussão a diferença entre observação interior, ou introspecção, e observação 

exterior”. Dessa forma, se estabelecendo como um saber disciplinar e embasada pelo no modelo 

biomédico de saúde, ela poderia separar a subjetividade do resto da vida do sujeito a fim de 

desvendar sua dinâmica. De acordo com o mesmo autor, entendemos que: “De um modo geral, 

a nova psicologia nos faz ver, no homem, não mais uma inteligência que constrói o mundo, mas 

um ser que, nele, está lançado e, a ele, também ligado por um elo natural.” (MERLEAU-PONTY, 
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M. (1983) “O Cinema e a Nova Psicologia”. In XAVIER, I. A Experiência do Cinema. São Paulo: Graal. Quando 

nos debruçamos sobre esse homem lançado no mundo, consideramos que a subjetividade 

singular e a social são da mesma tessitura, da mesma substância; ambas se constituem nas 

relações e são visíveis no comportamento. Portanto, quando na supervisão de estágio ouço 

minha orientadora que pergunta: “A arma na mão do jovem da periferia que é trocada pelo 

violino significa o quê?”, busco em Guatarri e Rolnik (2000) referências para entender como a 

cultura é capturada pelos meios capitalísticos de produção, que forjam uma culpabilização nas 

pessoas pois não fazem parte da cultura capitalística dominante, e que podem, portanto, recebe-

la, consumi-la. Neste processo, o sentido político que outras formas de perceber o mundo 

contempla é esvaziado, visto como menos evoluído ou marginal. Não é que a arma na mão dele 

seja uma coisa positiva, mas devemos compreender que é também simbólica enquanto 

resistência a toda uma estrutura desigual, que produz as vulnerabilidades.  

As películas comentadas nos mostram como é sutil essa subjetivação decorrente da 

síntese entre imagem e som, onde através de um delicado close-up, da sequência da montagem 

e da composição sonora, podem ser construídos diversos sentidos, contextos, ideias, emoções 

e vínculos. Da mesma forma é no nosso cotidiano, quando recebemos os estímulos do ambiente 

via percepção e elaboramos nossas identidades e comportamentos. Diante disso, nos deparamos 

com as particularidades do nosso momento histórico, da modernidade e dos sintomas 

contemporâneos que afligem as pessoas e a sociedade.  

Nas redes sociais, somos bombardeados de informações audiovisuais, de produtos, 

pessoas, entretenimentos, trabalhos, etc. As pessoas tem passado cada vez mais tempo 

conectadas, debruçadas sobre a tela dos aparelhos celulares e afins. Não simplesmente olhamos 

para a tela, existe todo um processo corporal que é anestesiado, que entra em desuso. 

Terminamos um relacionamento pelo whatsapp e estamos sentados, na mesma posição e com 

a mesma expressão de quando achamos algo interessante ou engraçado na timeline do 

Facebook. Quanto mais tempo passamos nessas bolhas virtuais, onde conservamos por sugestão 

direta e indireta um ciclo de relacionamentos, perdemos por atrofiamento o contato com o nosso 

corpo e com o corpo do outro, que pode resultar num equivalente distanciamento frente à 

realidade social e política de um país desigual, onde há um tensionamentos de estruturas 

capitalísticas – de acordo com Guatarri e Rolnik (2000) – que ameaçam as bases dos direitos 

humanos. No Instagram, centenas e milhares de curtidas são atribuídas à foto de um 

pesquisador, voluntário, ou qualquer pessoa branca numa comunidade vulnerável, rodeada de 

crianças pretas. Enquanto isso, as pessoas que moram nas ruas, que passam fome, frio, sede, as 
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minorias sexuais e raciais continuam invisíveis ou injustiçadas; não só pelos meio de 

reprodução em massa da mídia, mas num nível visceral, pelos corpos hipnotizados no transe 

dos motores, pelos mêmes e pela desinformação crescente que circula na internet. 

 As especificidades desse novo contexto nos fazem repensar sobre a responsabilidade 

que temos diante os conteúdos que pesquisamos, que compartilhamos e que produzimos nesses 

canais. A internet é igualmente uma ferramenta capaz de produzir saúde, propagar 

conhecimento e direitos humanos, assim como os motores e máquinas estão para beneficiar 

nossas vidas. Entretanto, não deveriam se sobrepor a tantas outras formas semióticas de lidar 

com o mundo, com o corpo, com o outro, ameaçadas pelo império do click instantâneo e da 

nova paisagem sonora. 
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APÊNDICE A – Oficina de Badulaques 

 

 

Oficina de Badulaques: 

                                                     Vivendo Música 

 

             

 

Lugar: Projeto Cultural4 

Participantes: Crianças e jovens do projeto com idade mínima de 08 e máxima de 18 anos  

Horário: A combinar com a instituição Duração: Uma hora, de quinze em quinze dias  

 

A ideia dessa oficina surge na supervisão de estágio em psicologia como um fruto da 

experiência do estudante no espaço do Projeto Cultural. A aproximação do saber Psi da esfera 

cultural e das instituições que trabalham com fomento ou transmissão de cultura envolvendo a 

juventude é de extrema importância tanto para pensarmos como a subjetividade se atravessa 

pela arte no dia-a-dia dos sujeitos quanto para a formação do profissional atento aos processos 

sensíveis do desenvolvimento.  

 

Proposta: 

 

A Oficina de Badulaques tem como proposta trabalhar as relações que estabelecemos entre a 

música e o território que vivemos, de forma que contribua e complemente a aprendizagem que 

é realizada no Projeto Cultural 

 

Objetivo: 

 

O objetivo geral deste projeto é emergir com os participantes como a percepção dos sons e o 

fazer/tocar música constituem modos de viver e lidar com o mundo. 

 

 

                                                           

4  Em concordância com o artigo 9º do Código de Ética Profissional do Psicólogo (2005), o nome da 

instituição foi substituído por “Projeto Cultural”, com as iniciais maiúsculas. 
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Objetivos específicos:  

 

1- Como são trazidas as referências das disputas “cidade” e “cultura” 

2- Trabalhar com a idéia de Badulaque, estratégia que permite um objeto conhecido ser 

resignificado na sua essência, ganhando novos sentidos ou funções. 

3- Estimular a capacidade criativa e de narração 

4- Investir na extensão da arte para além do espaço físico do projeto, fortalecendo sentidos 

de cidadania que o Projeto Cultural concorda 

5- Viabilizar maior articulação entre a Universidade Federal Fluminense e o Projeto 

Cultural 

6- Produzir para a supervisão de estágio um diário de campo sobre a atividade 

 

Desenvolvimento:  

 

A oficina consiste na apresentação de um objeto [badulaque] que poderá ser visto, tocado, 

escutado ou que provoque os participante a interagir com ele de outra forma [por exemplo fotos, 

instrumentos musicais, objetos que a princípio não são usados para produzir sons], com a 

intenção de servir como caminho para fazer saltar as relações que estabelecemos entre a música 

e os modos de viver na cidade. Os participantes serão convidados a trazer objetos de sua 

escolha, de modo que enriqueça a experiência coletiva e a produção de sentido da atividade. 

 

Cronograma 

  

• No primeiro encontro, na formação de roda, vamos trabalhar a partir de um objeto 

trazido pelo estagiário. 

• Nos dois próximos encontros, a atividade será manejada também com objetos que os 

participantes trouxerem. 

• No último encontro deste semestre, faremos um levantamento de como foi a experiência 

para o grupo e para cada participante. 

 

 


