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És um senhor tão bonito
Quanto a cara do meu filho
Tempo tempo tempo tempo
Vou te fazer um pedido
Tempo tempo tempo tempo...
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Tambor de todos os ritmos
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Por seres tão inventivo
E pareceres contínuo
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És um dos deuses mais lindos
Tempo tempo tempo tempo...
Caetano Veloso, Oração ao Tempo
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RESUMO

O objeto da presente pesquisa é a inserção da canção popular brasileira em dois filmes do
cinema nacional contemporâneo, representantes do cinema de Retomada (década de 1990) e
pós-Retomada (anos 2000) – Terra Estrangeira (Walter Salles e Daniela Thomas, 1995) e
Durval Discos (Anna Muylaert, 2002). A partir da presença da canção em suas trilhas
sonoras, pretende-se exercitar um modelo de análise fílmica embasada na aderência dela às
estéticas e narrativas cinematográficas. Almeja-se estabelecer as aproximações entre os
hibridismos de linguagem presentes na canção (linguagens musical e verbal tramadas em
performance midiatizada) e no cinema (códigos sonoros e imagéticos), situando as canções
presentes nos filmes tanto no período histórico em que foram concebidas quanto na zona de
ressignificação dos filmes de ficção em questão; e valorizar a utilização funcional, orgânica e
poética da canção popular brasileira no cinema nacional. Parte-se do conceito de canção
popular brasileira elaborado por meio das contribuições de Wisnik (2004) e Tatit (2004) e das
propostas de análise fílmica de Aumont e Marie (2004) e Bordwell (1991).

Palavras-chave: Comunicação. Cinema. Música. Canção popular brasileira.
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ABSTRACT

This research is about the behavior of Brazilian popular song in two pieces of nacional
contemporary cinema, which represent Retomada (1990’s) and Pós-Retomada phases
(2000’s) – Terra Estrangeira (Walter Salles e Daniela Thomas, 1995) and Durval Discos
(Anna Muylaert, 2002). From considering song’s presence in these movies, the research aims
to exercise a film analysis method based on its connection with films’ aesthetics and
narratives. This project goals to stablish an approach between the hybridity revealed in
popular songs (musical and verbal languages together in mediated performance) and in the
cinema (audio and visual codes), placing Brazilian popular songs used in these movies in the
historical period in which they were born and in the ficcional film ressignificance zone; and to
value their functional, organic and poetic use in nacional cinema. It starts from the concept of
Brazilian popular song based on Wisnik's (2004) and Tatit's (2004) contributions and Aumont
and Marie's (2004) and Bordwell's (1991) film analysis proposals.
Keywords: Communication. Cinema. Music. Brazilian popular song.
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INTRODUÇÃO
O cinema brasileiro não poderia escapar à “força estranha” certa vez cantada por
Caetano Veloso. Um dos exemplos mais recentes e radicais é o documentário As Canções
(Eduardo Coutinho, 2011), no qual 18 personagens expõem suas histórias de vida cantando e
contando as canções que marcaram suas trajetórias. A experiência decantada e transformada
em canção popular desafia classificações e os próprio limite entre o canto e a fala. O caráter
aglutinador da arte musical e da cultura brasileira como um todo e a tensão entre elementos de
consolidação e dispersão da memória, de detida elaboração ou inspiração quase “espontânea”,
geram uma densidade de códigos e significados que transcendem as fronteiras da linguagem
musical.
A “força estranha” convoca a memória coletiva e, por meio dela, toda uma
“constelação cultural”; desperta lembranças, emociona brasileiros de diversas origens, idades
e credos e pressiona/convoca as demais linguagens artísticas, como o cinema, com sua
pregnância e permeabilidade. A canção convida o espectador a se deslocar na narrativa
fílmica e a compartilhar, ao mesmo tempo, suas narrativas particulares; assim, ela se torna um
modulador eficaz das tonalidades afetivas da experiência cinematográfica.
A presença das canções compostas nos primeiros centros urbanos já era sugerida nos
filmes produzidos no país no final do século XIX, antes mesmo da chegada do som às telas
brasileiras. O ensaio em tom profético ou reflexivo sobre um filme sob a forma de canção
durante os créditos iniciais e/ou finais é um procedimento amplamente adotado no meio
cinematográfico brasileiro e estrangeiro, aliado às estratégias promocionais da indústria
fonográfica e aos repertórios coletivos construídos culturalmente pelo espectador.
Costa (2008) revela que muitos dos primeiros filmes rodados no Brasil contêm cenas
posadas que sugerem acompanhamento musical1, como Dança de um baiano (1899) e Maxixe
de outro mundo (1900) ambos realizados por Afonso Segreto, além dos filmes sacros
projetados durante a semana santa e dos filmes de carnaval2, nos quais esse indício é ainda
mais evidente. É na passagem do século XIX para o XX, portanto, que o cinema e a música
popular brasileiros começam a se relacionar, colocando em foco os costumes e as preferências
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

No Brasil, afirma Costa (2008), houve ocorrência de execuções musicais acompanhando tanto as sessões
quanto seus intervalos ou antes do primeiro filme, na sala de espera.

2

O filme de carnaval mais antigo de que se tem notícia é o documentário Carnaval na Avenida Central
(Paschoal Segreto, 1906), encontrado por Tinhorão. Além do cinema, as canções de carnaval popularizavam-se
por meio do teatro de revista, das boates, do rádio, do disco e até do circo, relata Macario (in FREIRE, 2009).
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musicais do povo3. Tinhorão (1972) contabiliza cerca de 65 filmes brasileiros não falados
realizados entre 1899 e 1933 que aproveitaram em suas narrativas a música, a dança e/ou
outros temas populares.
Após o momento embrionário do cinema nacional no qual a curiosidade girava em
torno da projeção, os empresários Paschoal Segreto (irmão de Afonso Segreto) e Francisco
Serrador passaram a produzir, a partir de 1908, filmes curtos de um rolo, com menos de cinco
minutos de duração – tempo da canção sincronizada à imagem –, ordenados e projetados em
uma sessão. Iniciava-se a fase dos filmes cantantes – números filmados de canto, com ou sem
dança, de curta duração, em cuja exibição os mesmos cantores/atores que surgiam na tela
dublavam, ao vivo e atrás dela, as próprias vozes. “A meio caminho do cinema e do teatro”
(COSTA, 2008, p. 37), os cantantes apresentavam, de forma precursora, alguma
sincronização entre imagem e som. A “bela época” desses filmes no país estendeu-se de 1908
a 1911, quando foram exibidas cerca de 120 produções, sendo 80 nacionais.
Desde 1907, quando os cinemas ambulantes foram substituídos por grandes salas de
exibição4, o público espectador elitizou-se – o que, na perspectiva de Costa, justifica a
presença inicial da música erudita no cinema brasileiro. Após 1909, no entanto, os cantantes
substituíram as adaptações de operetas europeias pelo destaque à música popular,
configurando-se na principal experiência cinematográfica brasileira até 1911. Como estratégia
para atrair o público, os produtores buscavam os ídolos musicais da época para estrelar os
filmes, apresentando, em imagem e som, as canções que faziam sucesso nos discos. Com a
aprovação popular dos cantantes, as projeções começaram a apresentar problemas de
insuficiência e sincronização, causados principalmente pela instabilidade das instalações
elétricas, que não permitiam a exibição em velocidade constante; e pelo desgaste de negativos
e discos, dada a grande quantidade de repetições das sessões.
De 1911 a 1919, período de crise na produção cinematográfica nacional que coincide
com a abertura brasileira para os longas-metragens estrangeiros por Francisco Serrador,
valsas, tangos e outras composições românticas eram ouvidas nas salas de espera dos
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3

A utilização da música popular como estratégia para levar o público ao cinema não se deu apenas no Brasil.
Costa localizou pistas de ocorrências semelhantes em países como Argentina, Portugal, Cuba e México, onde,
assim como o samba no Brasil, o tango, o fado e o bolero eram colocados na “categoria de emblema, na música,
de uma propalada unidade nacional, com reflexos no cinema” (COSTA, 2008, p. 14).

4

Os primeiros cinemas modernos brasileiros com sala de projeção e de espera datam de 1907 e foram instalados
no Rio de Janeiro. Antes, porém, já eram realizadas projeções cinematográficas no Brasil, sendo a primeira delas
datada de 8 de julho de 1896, ocasião em que o italiano Vittorio di Maio utilizou o invento dos irmãos Lumière
para mostrar uma sequência de imagens animadas. A primeira adaptação para sala de projeção deu-se mais de
um ano depois, no Salão de Novidades Paris-Rio.!
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cinemas, até que o choro se firmasse, na década seguinte, como o entretenimento do público
durante os intervalos das sessões. Os chamados “chorões” formaram os primeiros conjuntos a
tocar tanto na salas de espera quanto nas de projeção, musicando cenas ao vivo à base do
improviso.
O espaço concedido à música nas salas de cinema do país contribuiu com a
profissionalização de instrumentistas populares urbanos e com a divulgação do trabalho de
músicos eruditos do período. Entre os artistas que se destacaram nesse contexto estão
compositores eruditos como Heitor Villa-Lobos e Francisco Mignone e populares como Ari
Barroso, Pixinguinha – líder do grupo de choro Os Oito Batutas – e Ernesto Nazareth. É de
autoria de Nazareth o tango Odeon (1910), criado em homenagem ao mais famoso cinema
carioca da época, onde tocou entre 1910 e 1913 e de 1917 a 1918, sendo constantemente
intérprete de suas próprias composições.
Vários outros artistas seguiram o mesmo caminho, até a chegada do primeiro filme
falado norteamericano5 ao país – Broadway Melody (Harry Beaumont) –, exibido em 20 de
junho de 19296, no Cine Palácio Teatro do Rio de Janeiro. Ao dispensar o acompanhamento
musical ao vivo, a vinda dos talkies para o Brasil gerou o desemprego de músicos populares7
e promoveu uma competição desigual entre os lançamentos estrangeiros e os nacionais. Nas
salas de espera, a vitrola também substituiu a execução musical, e “as velhas valsas dos
chorões voltavam a cair no esquecimento” (TINHORÃO, 1972, p. 239).
Doze anos depois da experiência cinematográfica precursora na utilização do som no
país – Um transformista original (Paulo Benedetti, 1915), de acordo com Costa (2008) –, o
sistema Vitaphone8 foi testado pela primeira vez no Brasil. A uniformização do som dos
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5

Com o advento do som, o cinema mundial pode reformular sua linguagem, descobrindo novas possibilidades
estéticas, de acordo com Prendergast (1992). No entanto, havia incompatibilidade entre as câmeras pesadas,
obsoletas e ruidosas da época – que impediam os movimentos de câmera e a agilidade da cena – e as exigências
de cada vez mais ritmo e velocidade da banda sonora. Acrescente-se que a novidade era temida por alguns
artistas e teóricos receosos de que o som diminuísse a força poética da banda visual e desmontasse o complexo
de códigos não-verbais do cinema, fazendo dele um ‘teatro filmado’, conforme explica Carrasco (2003).

6

Também no ano de 1929 foi lançado um dos primeiros filmes brasileiros a ter acompanhamento musical
original: Barro Humano (Adhemar Gonzaga), com partitura do maestro Alberto Rossi Lazzoli e indicações sobre
a ambientação de cenas do filme. Datam do mesmo ano o primeiro longa-metragem brasileiro com cenas
sonorizadas, Enquanto São Paulo dorme (Francisco Madrigano), e o primeiro filme nacional totalmente
sonorizado e sincronizado, Acabaram-se os otários (Luís de Barros), de acordo com Viany (1959). O autor relata
o grande volume de argumentos contra o cinema falado por parte da imprensa brasileira, para a qual a essência
do cinema estava apenas no âmbito da imagem.

7
8

Cabral (1996) relata que a estimativa de artistas desempregados em 1932 era de mais de 34 mil pessoas.

Sistema desenvolvido pela Warner em que o som era gravado em disco de 40 cm de diâmetro e sincronizado
mecanicamente com o filme, por meio da conexão dos motores da vitrola com os do projetor. Enquanto isso, os
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filmes por meio da união mecânica com a imagem acarretou, segundo Freire (2009), uma
universalização da fruição por públicos de diversas partes do mundo, mantendo, ainda assim,
a possibilidade de respostas particulares. Diante de uma nova tecnologia sonora, muitos
brasileiros passaram frequentar o cinema e encantaram-se com a música e a performance dos
cantores estrangeiros, mesmo sem compreender o inglês. Outros, como o compositor Noel
Rosa, adotaram um posicionamento crítico em relação à novidade. Na canção Não tem
tradução (1933), Rosa comenta as transformações de linguagem e de comportamento
acarretadas pelo advento e popularização do cinema falado no Brasil e pelo contexto de
encantamento brasileiro com as culturas europeia e norteamericana:
O cinema falado é o grande culpado da transformação
Dessa gente que sente que um barracão prende mais que o xadrez
Lá no morro, seu eu fizer uma falseta
A Risoleta desiste logo do francês e do Inglês
A gíria que o nosso morro criou
Bem cedo a cidade aceitou e usou
Mais tarde o malandro deixou de sambar, dando pinote
Na gafieira dançar o Fox-Trote
Essa gente hoje em dia que tem a mania da exibição
Não entende que o samba não tem tradução no idioma francês
Tudo aquilo que o malandro pronuncia
Com voz macia é brasileiro, já passou de português
Amor lá no morro é amor pra chuchu
As rimas do samba não são I love you
E esse negócio de alô, alô boy e alô Johnny
Só pode ser conversa de telefone…
Não tem tradução (ROSA, 1933)

Está implícito no comentário de Noel Rosa o fato de que o cinema industrial então
recém-chegado ao país acarretou, em muitas salas de projeção, a substituição de imagens e
temas locais por aqueles de apelo internacional, tendo a produção nacional aderido a uma
estilização inspirada nos musicais norteamericanos. Nesse período (1920-1930), a capital Rio
de Janeiro – conectada, ao mesmo tempo, às demais cidades brasileiras e às metrópoles da
Europa e dos Estados Unidos – era marcada por um sincretismo de influências artísticas,
estimuladas pelo cinema falado, pelas novas técnicas de gravação e reprodução sonora9, pela
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filmes norteamericanos exibidos no país já utilizavam o sistema elétrico Movietone – método criado por alemães
e suíços em que o som era gravado no próprio filme, utilizado nos Estados Unidos desde 1929 –, logo
incorporado ao cinema brasileiro.
9

A vitrola elétrica chegou ao país em 1927, provocando um grande impacto na experiência da audição de um
disco. Tratava-se de um aparelho que gerava eletricidade a partir de ondas sonoras para, então, convertê-la
novamente em som, após a passagem por uma câmara acústica.
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consolidação do rádio comercial moderno como principal veículo de comunicação de massa e
pela institucionalização do carnaval como a maior festa popular do país.
O filme silencioso viveu seus últimos momentos no país com Lábios sem beijos
(Humberto Mauro, 1930), primeira produção da Cinédia, companhia fundada pelo produtor
mineiro Adhemar Gonzaga. Responsável pela materialização das chanchadas – filmes de
sucesso produzidos em série que exploravam o humor e a música popular brasileira em seus
enredos –, a Cinédia também foi a companhia que implantou o sistema Movietone10 e
consolidou o filme carnavalesco no país.
Ao mesmo tempo em que o som trouxe novos custos para filmes e exibidores e,
segundo Silva (2009), reforçou a dependência tecnológica em relação à indústria
norteamericana, as produções compostas por vários números musicais foram estimuladas. Era
possível, a partir de 1935, não apenas ouvir as vozes de cantores do rádio e do disco11 como
Almirante, Francisco Alves e Carmem Miranda sincronizadas a suas expressões e
movimentos corporais, com imagem e som gravados na própria película, como também
assistir a filmes carnavalescos antes do carnaval. Tais produções12 integravam, considera
Macario (in FREIRE, 2009)13, o “complexo cultural do carnaval” e apostavam no repertório
para a temporada, visando o sucesso de bilheteria.
Diante da influência dos musicais norteamericanos que se instalaram no mercado
brasileiro a partir da década de 1940, cresceu o desinteresse pelo enredo carnavalesco por
parte dos produtores cinematográficos e do público14. Além disso, as transformações
resultantes da Segunda Guerra já se faziam sentir no país: o grande intercâmbio sócioeconômico com os Estados Unidos levou “as elites brasileiras a uma extraordinária
identificação com os interesses e costumes norteamericanos” (TINHORÃO, 1997, pp. 56-57).
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Sistema de gravação do som na película cinematográfica.

11

Costa lembra que a proximidade entre a música popular nacional, o rádio e os anos iniciais do cinema sonoro
não ocorreu apenas no Brasil, mas em países como Portugal, Argentina, Cuba e México. Carvalho (2009) frisa
que a aproximação entre o samba, o rádio, o disco, o teatro de revista e o cinema, por meio da atuação de
cantores e compositores populares, não se deu apenas nas produções da Cinédia, mas também nas da Atlântida e
da Vera Cruz, produtoras que conheceram o apogeu no cinema brasileiro nas décadas posteriores.

12

Macario revela que a presença de números musicais tanto nas chanchadas carnavalescas quanto nos musicais
pelo mundo era criticada pelo fato de interromper o sentido da narrativa dos filmes. O autor contesta esse
argumento, já que os números musicais eram característicos do cinema do período.

13
14

MACARIO, Leonardo Côrtes. Canções para o Carnaval. In: FREIRE, 2009.

Mesmo assim, os filmes de carnaval e outros nacionais continuaram a ser exibidos nos cinemas-poeiras das
regiões periféricas das capitais, lembra Tinhorão (1972).
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O autor explica que, em decorrência do fracasso de alguns títulos nacionais em 1941 e
da escassez de película provocada dificuldades de importação durante a guerra, a relação entre
a música popular brasileira e o cinema seriam retomadas dois anos depois, com Moleque Tião
(José Carlos Burle, 1943), protagonizado pelo ator e compositor estreante Grande Otelo, e o
filme Samba Em Berlim (Luís de Barros, 1943), da Cinédia.
Seguindo a linha das chanchadas produzidas por essa companhia, a Atlântida
Cinematográfica, fundada em 1941 por Moacyr Fenelon e José Carlos Burle, consolidou a
relação entre música, rádio e cinema no Brasil, de acordo com Silva (2009). A aquisição da
maior parte das ações da companhia, em 1947, pelo empresário e produtor Luiz Severiano
Ribeiro Jr. permitiu às produções da Atlântida competir com os títulos internacionais que se
apoderaram do mercado. Com grande aceitação por parte do público, as chanchadas da
Atlântida perduraram até meados da década de 1960, tendo sido absorvidas pela televisão e
posteriormente retomadas por Mazzaropi, em São Paulo.
Diante da influência de Hollywood, dos lançamentos estrangeiros e do despreparo do
cinema nacional para competir com aqueles no mercado brasileiro, os empresários Franco
Zampari e Assis Chateaubriand fundaram, em 1949, em São Paulo, a Companhia
Cinematográfica Vera Cruz, com o objetivo de produzir em larga escala filmes de alta
qualidade técnica e estética – “dramas universais com produções luxuosas e caras, de forte
apelo comercial e conservador, no melhor estilo hollywoodiano e com forte investimento
norteamericano” (SILVA, 2008)15 –, e, assim, estabelecer uma indústria cinematográfica no
país16. Iniciava-se a fase das grandes orquestrações17 no cinema brasileiro, aos moldes da
narrativa clássica cinematográfica norteamericana, por muitos dos compositores e
arranjadores eruditos do nacionalismo musical brasileiro de destaque no período – Francisco
Mignone, Gabriel Migliori, César Guerra-Peixe, Claudio Santoro. Eles compunham para
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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SILVA, Marcia Regina Carvalho da. A canção popular no cinema brasileiro: os filmes cantantes, as comédias
musicais e as aventuras industriais da Cinédia, Atlântida e Vera Cruz. Revista Universitária do Audiovisual, v.
00, p. 01-03. Campinas: Unicamp, 2008.

16

De acordo com Bernadet e Galvão (1983), a qualidade técnica e de linguagem do cinema estrangeiro
constituiu-se como referência para o cinema brasileiro, cuja afirmação se dá sobretudo por meio do conteúdo que
evidencia a dinâmica cultural do país.

17

Guerrini Jr. (Anos 1960: Uma revolução na música do cinema brasileiro. In: FREIRE, 2009) explica que a
produção de música orquestral para cinema nos moldes sinfônicos norteamericanos e europeus envolvia a
contratação de dezenas de músicos e uma infraestrutura acústica, de gravação e pós-produção compatíveis com a
quantidade de executantes e com os instrumentos e espaço utilizados – projeto ousado para a realidade
cinematográfica nacional da época, mas em consonância com os objetivos da Vera Cruz.
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rádio, cinema e televisão, inspirados por maestros e arranjadores norteamericanos e da
tradição operística europeia18.
Francisco Mignone compôs trilhas musicais para filmes como O babão (Luiz de
Barros, 1930), Bonequinha de Seda (Oduvaldo Vianna, 1936), Alma e corpo de uma raça
(Milton Rodrigues, 1938) e Sob o céu da Bahia (Ernesto Remani, 1956). Entre os filmes com
trilhas de Gabriel Migliori estão Santuário (1952) e O Cangaceiro (1953), ambos de Lima
Barreto; A Família Lero-Lero (Alberto Pieralisi, 1953) e Candinho (Abilio Pereira de
Almeida, 1954). Guerra-Peixe compôs para os filmes Terra É Sempre Terra (Tom Payne,
1951), O Canto do Mar (1952, Alberto Cavalcanti) e O diabo mora no sangue (Cecil Thiré,
1967), este último realizado em Goiás. Claudio Santoro é o criador das trilhas musicais de
Agulha no Palheiro (Alex Viany, 1953), Chamas no Cafezal (José Carlos Burle, 1954), A
Estrada (Oswaldo Sampaio, 1956) e Osso, Amor e Papagaio (Carlos Alberto de Souza Barros
e César Memolo, 1957), entre outros filmes.
Em contraposição às produções cinematográficas de caráter industrial da Vera Cruz, o
Cinema Novo retomou, a sua maneira, o projeto nacionalista modernista presente na arte
brasileira da década de 1920: a busca pela identidade nacional passava, quarenta anos depois,
pelo reconhecimento de diversos “brasis” na tela – cada qual com suas condições de vida,
saberes, sonoridades e paisagens –, por meio de experimentações de linguagem e da
aproximação com outras esferas das artes brasileira e internacional de vanguarda. Ao mesmo
tempo em que a ascensão do mercado jovem elegia o rock como a nova febre musical
mundial, o movimento cinemanovista voltava-se para a música popular vinculada à estética
da fome, resgatando ainda, em filmes de Glauber Rocha19, a música erudita modernistanacionalista de Heitor Villa-Lobos, compositor que em início de carreira tocara violoncelo em
cinemas, teatros e cabarés do Rio de Janeiro.
O abandono do padrão sinfônico orquestral por motivos financeiros, estéticoideológicos e pela escassez de compositores formados para o cinema20; o uso de gravações
preexistentes em produções de baixo orçamento, sem o pagamento de direitos autorais – gesto
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Os compositores eruditos brasileiros, inspirados pelo atonalismo e pelas séries dodecafônicas, utilizariam
posteriormente esse tipo de composição em suas trilhas musicais instrumentais para cinema no Brasil.

19

Miranda (in FREIRE, 2009) afirma que, ainda nos anos 1950, estabeleceu-se a convivência e a influência
mútuas entre a música instrumental e o repertório cancional popular brasileiro no ambiente cinematográfico,
amadurecidas e evidenciadas nas décadas posteriores e percebidas até hoje no cinema nacional.
!Costa (2008) e Eikmeier (in FREIRE, 2009) destacam o descendente de italianos Remo Usai como o único – e
muito requisitado – compositor brasileiro do período com formação específica para cinema.

20
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condizente com a crítica à produção cinematográfica nos moldes capitalistas –; e o uso de
canções extradiegéticas com letras valorizadas caracterizam, segundo Guerrini Jr. (2009), a
música dos filmes mais importantes das décadas de 1960 e 1970.
As contribuições artísticas, políticas e ideológicas do Cinema Novo – seja na lida
criativa com a precariedade, na oposição ao modo de produção capitalista, na conexão com
outras linguagens ou no uso reflexivo e integrado das músicas popular e erudita brasileiras –
transcenderam a esfera cinematográfica e foram incorporadas por compositores críticos e
multifacetados como Chico Buarque, Caetano Veloso, eles mesmos resultantes do trânsito
possibilitado pelo diálogo interartístico. Os dois protagonizaram uma espécie de “desafio
cancional”21 no cinema brasileiro dos anos de 1970: Chico Buarque compôs a canção O que
será para Dona Flor e Seus Dois Maridos (Bruno Barreto, 1976), obtendo grande sucesso
com a versão À Flor da Terra22 nas vozes dele e de Milton Nascimento, gravação que abre o
disco Meus caros amigos (Chico Buarque, 1976). Caetano, por sua vez, compôs Pecado
Original para A Dama do Lotação (Neville de Almeida, 1978) e a canção alcançou uma
pregnância que ultrapassou os limites de sua excessiva recorrência ao longo do filme. Chico
respondeu com Bye bye Brasil, sua canção para o filme homônimo de Cacá Diegues (1979),
que também alcançou sucesso fora do cinema. Essas canções, além de comentarem
diretamente as narrativas fílmicas em questão, construíram nestas narrativas suplementares
que saltaram do cinema para o momento conturbado vivido pelo Brasil nos anos de 1970. Ao
tratar ambiguamente de temas como desejo, repressão e incerteza em relação ao futuro, essas
obras musicais ocuparam, após o sucesso nas telas, um lugar privilegiado no repertório
cancional popular brasileiro.
Mas seria a utilização antropofágica da canção popular – mixada com músicas
instrumentais por meio da colagem – o grande fator de ousadia do cinema brasileiro de
197023, com a citação, negação, atualização e aproximação criativa de diferentes tradições e
tendências musicais. A intertextualidade sonora marcava, segundo Silva (2009), uma ruptura
do Cinema Marginal com os códigos tradicionais de articulação entre som e imagem e a
proximidade do cinema com as linguagens televisiva e radiofônica. Incorporam características
tropicalistas os filmes Câncer (Glauber Rocha, 1968), O bandido da luz vermelha (Rogério
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Informação confirmada por Wisnik (2012), em comunicação pessoal, durante a Defesa desta dissertação.

22

A canção possui três versões, que marcam diferentes momentos da trama: Abertura, À Flor da Pele e À Flor
da Terra. No filme, esta última é cantada por Simone.

23

A seleção musical dos filmes geralmente era assinada pelos diretores, devido à falta de recursos financeiros.
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Sganzerla, 1968), Macunaíma (Joaquim Pedro de Andrade, 1969), A família do barulho (Júlio
Bressane, 1970), Como era gostoso meu francês (Nelson Pereira dos Santos, 1970), Os doces
bárbaros (Jom Tob Azulay, 1976), entre outras obras do período.
O olhar dos artistas da década seguinte sobre os movimentos artísticos do passado,
analisa Carrasco (in FREIRE, 2009)24, por vezes estava vinculado a experimentações de
linguagem, à discussão de novas e antigas questões, mas também a uma vontade de que
aqueles movimentos perdurassem, por meio de releituras e citações. Houve, assim, uma
convivência entre a tradição e a ruptura, o passado e o presente – tanto em nível de conteúdo
quanto de estrutura formal do discurso –, além do dilema entre a tendência à rejeição da
produção cultural industrial e a preocupação com a formação de público. Essas contradições
são inerentes à reflexão sobre a música popular e o cinema brasileiros da época.
A não uniformidade da produção cultural percebida no contexto de globalização
econômica, transição política e endividamento do final da década de 1980 e início da de 1990;
e a angústia e incerteza de diferentes gerações acerca do próprio futuro e do futuro do país,
diante do esgotamento de modelos políticos, sociais, econômicos e culturais tiveram
consequências na música popular, no cinema e em outras vertentes artísticas. Carrasco
observa, no cinema brasileiro da época, uma reaproximação com a narrativa clássica e o filme
de gênero estadunidenses nas últimas pornochanchadas e nos filmes de cineastas conhecidos
realizados com recursos governamentais – além da ocorrência das produções alternativas.
Devido à extinção da Embrafilme, do Concine, da Fundação do Cinema Brasileiro e
outros órgãos federais de cultura pelo presidente Fernando Collor de Mello, por meio da
Medida Provisória 151, em março de 1990, o cinema brasileiro entrou em colapso e
apresentou irrisória produção no período. Esse quadro desfavorável seria revertido a partir de
1995, com a conjuntura que proporcionou a retomada da produção cinematográfica no país.
A Retomada do cinema brasileiro foi possível graças à promulgação e aplicação da
Lei do Audiovisual (n° 8.685/1993), que rege sobre os mecanismos de captação de recursos
para produções audiovisuais por meio de renúncia fiscal. Essa lei, juntamente com leis
estaduais e municipais de incentivo à cultura, impulsionou a produção brasileira25, sobretudo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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CARRASCO, Ney. Cidade Oculta: O jogo entre tradição e ruptura no campo de sonhos dos anos 1980. In:
FREIRE, 2009.

25

De acordo com informações coletadas por Oricchio e publicadas no jornal Folha de São Paulo em 24 de maio
de 2002, a produção cinematográfica brasileira estabilizou-se com uma média de 20 a 30 títulos anuais. Dados
cedidos ao autor pelo então Secretário do Audiovisual, José Álvaro Moisés, comprovam a produção de 167
longas-metragens entre 1995 e 2001, contra menos de 30 no início dos anos 1990. De 1995 a 2002, período que
abrange a Retomada, o autor informa o número estimado de 200 longas realizados e lançados no país.
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a partir de 1995, ano de lançamento de Carlota Joaquina (Carla Camurati), considerado o
“marco zero” deste período do cinema nacional.
A apropriação consciente de elementos do universo pop e a multiplicação das
possibilidades de significação dela decorrente marcou a música e o cinema da época.
Prefaciando Oricchio (2003), Ismail Xavier observa que, apesar da fragmentação intelectual,
da despolitização da juventude e do esvaziamento de projetos para o país, foi retomada uma
espécie de “linha evolutiva” do cinema brasileiro, com o reconhecimento do legado não
somente do Cinema Novo, mas de todas as produções, movimentos e estudos empenhados na
investigação das peculiaridades da experiência cinematográfica nacional. Retornava às telas a
questão das identidades culturais da nação e de seu reconhecimento pelas diferenças em
relação ao Outro – da ex-metrópole Portugal aos Estados Unidos –, em resposta ao acelerado
processo de globalização.
Já nos anos 2000, os modelos de financiamento e produção cinematográficos operados
durante aquele período começaram a se esgotar, quadro revertido com a criação da Agência
Nacional do Cinema (Ancine), em 2001, que por meio da Medida Provisória n° 2228-1
dinamizou a política cinematográfica nacional, viabilizando mais produções por todo o país e
a revelação de novos nomes do cinema brasileiro. O filme Cidade de Deus (Fernando
Meirelles e Kátua Lund, 2002) marcou o encerramento da Retomada, por representar,
segundo o autor, a formação de uma nova tendência de fazer cinematográfico no país e
sintetizar as discussões realizadas pelo setor na década anterior – a complexidade do crime, o
esvaziamento de projetos para o país, a despolitização e o cinismo na sociedade brasileira, a
busca da arte contemporânea brasileira por suas identidades.
Percebe-se, por meio desse breve percurso histórico e estético, o encontro frequente
entre a canção popular brasileira e o cinema nacional, cujas diferentes dicções criadas,
propagadas e atualizadas ao longo de contextos compartilhados desde fins do século XIX
foram convocadas, nas últimas décadas, para compor universos ainda mais multifacetados e
em constante conexão, dentro e fora da diegese.
Certos filmes, assim como certas canções (aquelas nossas trilhas sonoras particulares),
despertam em nós sensações a respeito daquilo que talvez não vivamos. A tarefa de analisar o
lugar da canção popular brasileira em Terra Estrangeira (Walter Salles e Daniela Thomas,
1995) e Durval Discos (Anna Muylaert, 2002), torna-se, assim, desafiadora: é a partir do forte
vínculo afetivo com esses filmes e as canções que os embalam que nasce esta primeira
indagação sobre os mecanismos através dos quais ocorre esse imbricamento estético e
narrativo entre a canção e o cinema.
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Qual a contribuição da canção popular brasileira para a potencialização estética do
todo audiovisual e o desenvolvimento das narrativas fílmicas aqui destacadas? A aproximação
dessa questão-problema demanda uma investigação das relações entre os hibridismos de
linguagem presentes na canção (códigos linguístico e musical) e no cinema (códigos sonoros
e imagéticos), a partir da opção metodológica pela análise fílmica.
A decomposição e a recomposição das obras em análise mediadas pela canção como
lente perceptiva partem do pensamento de Wisnik (2004b) e Tatit (2004) sobre o conceito de
canção popular brasileira, para que seja possível identificar essas engrenagens da cultura que
abdicam da condição de obra de arte independente e colocam-se a serviço da narrativa
cinematográfica, em um movimento esquizofônico. As gravações originais das lembranças de
outrora

são

ressignificadas

em

contextos

ficcionais

audiovisuais,

convocando

simultaneamente novas e antigas sensações.
Este trabalho é resultado do amadurecimento da monografia realizada em 2005 para a
conclusão do curso de Comunicação Social – Habilitação: Jornalismo da Universidade
Federal de Goiás, cujo objeto de estudo fora a música no cinema brasileiro. O atual projeto de
pesquisa propõe, ao mesmo tempo, uma ampliação da análise anterior – dado o
aprofundamento conceitual e teórico e o aumento da extensão do corpus – e um recorte
vertical que evidencie a canção popular brasileira no interior da trilha sonora de filmes
importantes da atual cinematografia nacional.
A canção é considerada em suas relações com os demais elementos das instâncias
sonora – música intrumental, diálogos, ruídos – e imagética – fotografia, movimentos de
câmera, montagem, cenário, figurino, atuação, enredo, composição de planos, entre outros
componentes da gramática visual cinematográfica. Para tanto, faz-se necessária a recorrência
a Aumont e Marie (2004) e a Bordwell (1991) e suas propostas de análise fílmica, buscando a
complementaridade entre o reconhecimento e a organização das estruturas internas dos filmes
e os mecanismos cognitivos por meio dos quais o processo interpretativo tem vazão, uma vez
apropriadas as obras pela analista. Esse processo também considera pensamentos e
informações extra-fílmicos acerca dos contextos tanto de lançamento das canções inseridas
nos filmes quanto da Retomada e Pós-Retomada, períodos da história recente do cinema
brasileiro aos quais as obras analisadas pertencem.
Faz-se importante destacar o ineditismo desta pesquisa na área da Comunicação Social
no Centro-Oeste brasileiro, especialmente no Estado de Goiás, onde a formação teória e
técnica em som e trilha sonora na comunicação audiovisual ainda é um grande desafio. Até o
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momento da elaboração deste trabalho, esta é a única dissertação em Goiás a tratar da canção
popular brasileira no cinema nacional, com importante interlocução encontrada das pesquisas
recentes de Silva (2008; 2009), Guerrini Júnior (2009), Onofre, Carrasco e Miranda (in
FREIRE, 2009).
Partindo do deslocamento do modelo tradicional de análise fílmica centrado na
imagem – apesar da maior recorrência às análises de eixo sonoro, desde o início dos anos
2000 –, a dissertação busca verificar a hipótese de que a canção popular nos filmes do corpus
de análise vai ao encontro da imagem e da totalidade narrativa audiovisual, de modo a
estabelecer com esta uma relação orgânica. Pretende-se também confirmar a economia no uso
cinematográfico das canções e a intrínseca relação (de reforço ou contraste) que parece haver
entre estas e a música instrumental original nas películas em questão.
A análise de Terra Estrangeira e Durval Discos por essa via pretende contribuir para a
elevação da importância da canção popular brasileira em filmes produzidos no país,
especialmente nos quais ela dialoga com a imagem e com os demais elementos sonoros; para
o entendimento de que o significado da canção também está na relação entre o que se ouve e o
que se vê; e para a identificação das estratégias narrativas da linguagem musical no cinema
brasileiro contemporâneo. Espera-se ainda que a ampliação da compreensão da música nesse
ambiente amplie as possibilidades de pesquisa sobre as intersecções entre a produção
cinematográfica e a música popular nacional recentes e de economia no uso desse recurso tão
caro ao cinema brasileiro.
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CAPÍTULO 1
A canção popular no cinema: elementos conceituais e metodológicos

A presente pesquisa pretende verificar a aderência, em termos narrativos e estéticos,
da canção popular brasileira em duas obras do cinema nacional recente. Ao buscar o
deslocamento do modelo tradicional de análise fílmica para a relação entre canção e imagem,
espera-se que o trabalho contribua para a valorização da trilha sonora cinematográfica como
um todo – no qual a canção se insere – e uma compreensão mais profunda tanto da riqueza
cultural e de linguagem da canção popular brasileira quanto de suas implicações para a
totalidade fílmica.
Diversos critérios pautaram a eleição das películas integrantes do corpus de análise.
Partindo da questão-problema – como a canção popular brasileira se insere em filmes
brasileiros recentes? –, as obras cinematográficas deveriam apresentar canções na composição
de sua trilha musical e pertencer ao cinema nacional realizado a partir da Retomada (19902010), uma vez que ainda são raros os trabalhos acadêmicos que evidenciem, não apenas
histórica, mas esteticamente, a relação da canção popular com o cinema nacional recente.
Os títulos também deveriam mostrar o universo urbano em suas narrativas, já que a
urbanidade e toda a avalanche de elementos fílmicos e extrafílmicos que ela sugere
potencializam uma relação imagem-som rica em nuances, complexidade e textura. A
possibilidade de integração de ruídos, efeito-silêncio e sons organizados – música
instrumental, canção, diálogos – e de todos estes com a instância imagética cria um ambiente
fértil para a colaboração mútua entre a canção e os demais elementos de um filme.
Em acréscimo ao enquadramento nos critérios de acessibilidade e afinidade, as
produções foram escolhidas entre aquelas que desenvolvessem temáticas e estéticas diferentes
entre si, o que possibilita a análise da canção popular brasileira em circunstâncias fílmicas e
narrativas singulares.
Por estarem contidos nesse recorte, os filmes selecionados para o corpus de análise
desta pesquisa foram Terra Estrangeira (Walter Salles e Daniela Thomas, 1995), do período
da Retomada, e Durval Discos (Anna Muylaert, 2002), da Pós-Retomada – produções que, a
partir de uma estética audiovisual particular, instigaram a autora a se debruçar sobre o estudo
do som e da música no cinema e, mais especificamente, da canção popular brasileira na
produção cinematográfica nacional contemporânea.
Com a finalidade de compreender o comportamento da canção uma vez inserida em
cada obra cinematográfica, é necessário que se faça, tendo como base a opção metodológica
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da análise fílmica, o cruzamento entre os elementos cancionais – harmonia, melodia, ritmo,
textura, intensidade, timbre, duração, prosódia, entoação, poesia – tanto com os outros
elementos sonoros dos filmes – silêncio, vozes dos personagens, ruído, efeitos e trilha musical
original – quanto com os componentes imagéticos – plano, enquadramento, fotografia,
movimentos de câmera, cenário, figurino, montagem, interpretação dos atores, entre outros.
Entretanto, “um dos principais problemas na análise da banda sonora é que ela veicula
funções múltiplas ao mesmo tempo, e sem que às vezes seja possível fazer distinções claras”
(AUMONT e MARIE, 2004, p. 133). Por isso, é necessária a contextualização da canção
popular em cada obra e em cada sequência fílmica como resultado dessas múltiplas conexões,
para se pensar sobre a função dela na narrativa cinematográfica e o sentido emanado do todo
audiovisual.

1.1. A canção como lente perceptiva

A opção pelo destaque da canção popular brasileira entre todos os elementos sonoros
presentes no cinema nacional deve-se a sua adaptabilidade a diferentes contextos, tendências,
suportes e meios de comunicação, evidenciada no percurso histórico deste gênero na vida
cultural brasileira, e também a sua pregnância e capacidade de síntese e manutenção da
narrativa, decorrentes da articulação entre música tonal e palavra.
Enquanto microestrutura tonal exemplar, a canção potencializa a
circularidade e a dinâmica de antecipações estabelecidas pelo encadeamento
harmônico em que se sustenta a melodia e, por conseguinte, a própria letra.
(VALVERDE in MATOS et al, 2008, p. 275).

O “aqui-agora enunciativo” da canção é atualizado a cada execução, sustentando a
tensão entre a estabilização conduzida pela música e os momentos de instabilidade trazidos
pela linguagem oral, dois movimentos complementares. Desse modo, é por meio da
investigação do andamento da canção que se pode analisar qual dessas tendências – à
continuidade ou à descontinuidade – tem predomínio, em cada caso, e como ocorre a
compatibilidade entre letra e melodia, afirma Tatit (1997).
O processo de tematização, pelo qual a estabilização da melodia se dá em andamento
acelerado – delineando células rítmicas e evidenciando a silabação, acentos e vogais breves
destacados por consoantes –, gera canções de pouca variação e muita repetição (concentradas
no refrão), compatíveis, de acordo com o autor, com a formação de uma identidade interna da
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obra. Essa identidade é assegurada pela acomodação e reiteração do tema na melodia, com
letras de celebração e compartilhamento de alegrias e conquistas.
Se, ao contrário, a melodia tende à expansão, por meio da exploração da tessitura
propiciada pelo ritmo lento e da ocorrência de saltos intervalares como forma de acelerar a
evolução do som, a canção tende a se afastar da recorrência ao refrão e criar tensões,
demandando letras que versem sobre situações de conflito, paixão e ausência e evidenciando
um caráter de alteridade. Assim, enquanto na melodia veloz os elementos musicais estão mais
próximos e frisam contrastes e similaridades, a melodia lenta evidencia o percurso.

Não há tematização sem desdobramento, não há refrão sem segunda parte e
não há gradação de alturas sem a intervenção dos saltos intervalares. A
alternância dessas categorias é o grande imperativo rítmico para termos
melodia de canção (…) A iminência de mudança de um estado para outro,
típica de qualquer processo narrativo, institui um ritmo de conteúdo
altamente homologável com o ritmo da expressão. (TATIT, 1997, pp. 9798).

Além do andamento (ritmo) e da melodia (altura), a textura dada pela voz em conjunto
com o acompanhamento (harmonia); a intensidade e os timbres de cada som que compõe a
canção; o conteúdo cantado e como ele é entoado; e o contexto histórico em que a canção
inicialmente se insere constituem o ponto de partida para uma análise de maior amplitude,
quando os elementos cancionais encontram os cinematográficos, possibilitando a
identificação das funções da canção em cada sequência estudada. Essa articulação requer um
breve panorama acerca da relação entre a visão e a audição no campo das artes e suas
implicações para o cinema.

1.2. Da percepção multissensorial à música no cinema

Na tradição da música ocidental, o ouvir e o ver articulam-se há séculos: no
madrigalismo renascentista, na música descritiva do período barroco, no desenvolvimento do
melodrama e da ópera nos séculos XVII e XVIII, na música programática do século XIX26 e nas
tendências performáticas contemporâneas da primeira metade do século XX, decorrentes do
rompimento com o figurativismo, na pintura, e com o tonalismo, na música. Pode-se dizer que,
independentemente da separação didática dos sentidos com o propósito de “facilitar” a
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A música programática tem como forma máxima o poema sinfônico, obra instrumental baseada em narrativa
poética ou obra pictórica.

!

#(!

compreensão de cada um deles – o que constitui uma falácia para Caznok (2003) –, a visão e a
audição estão, desde as raízes culturais dos povos do mundo, intimamente ligadas. Segundo a
autora, tomá-las separadamente impede a compreensão das diferentes sensações em sua
complexidade e em seu contexto perceptivo.
A combinação entre som e imagem provoca o que Chion (1993) define como ilusão
audiovisual: integrado à imagem, o som altera a percepção do espaço diegético, encadeando
planos, provendo ritmo, unidade e, por vezes, um caráter realista às cenas. Se, por exemplo, a
imagem de um filme é suprimida e se escuta apenas o som, é possível “ver o filme” por meio da
audição, uma vez que o ser humano está mais acostumado a mentalizar imagens do que sons.
Entretanto, quando som e imagem estão juntos, cria-se uma linguagem com possibilidade de
significação para além da soma das duas instâncias. Daí a ilusão audiovisual, que provoca a
impressão de que as informações sonoras e visuais, quando sincronizadas, já estavam contidas
“naturalmente” uma na outra.
Detentor de dinâmica temporal própria, o som supõe entrada de movimento27, ao
contrário da imagem: numa cena, vários elementos podem estar em movimento, mas muitos
outros permanecem imóveis. De acordo com Chion, os fenômenos sonoros estão muito mais
nitidamente definidos no tempo – com um começo, um meio e um fim irreversíveis – que os
fenômenos visuais. Entretanto, uma imagem que mostre ações decorrentes de forças não
reversíveis – como uma queda pela ação da gravidade, por exemplo – está vetorizada,
independentemente da presença do som.
As percepções sonora e visual têm ritmo próprio. O autor afirma que, grosso modo, o
ouvido analisa, trabalha e sintetiza mais rápido que os olhos. Um movimento visual brusco não
forma uma figura nítida que possa ser memorizada como um percurso preciso, enquanto um
trajeto sonoro brusco pode desenhar uma forma nítida e consolidada, de fácil memorização.
Para os ouvintes, o som é o veículo da linguagem, e uma frase ouvida é compreendida mais
rapidamente que uma frase lida. Por outro lado, se a visão demanda um tempo maior de
percepção, é porque trabalha com a exploração do espaço no tempo, enquanto o ouvido isola
uma linha, um ponto do campo de escuta, e o segue no tempo.
Em suma, em um primeiro contato com uma mensagem audiovisual, a visão é mais hábil
espacialmente, e a audição, temporalmente, constata o autor. Se o cinema sonoro pode utilizar
cenas com movimentos complexos e rápidos num ambiente saturado de personagens e detalhes,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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O som só sugere imobilidade em casos extremos, como quando não apresenta nenhuma variação em seu
desenvolvimento (sons de origem artificial).
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é porque o som os pontua, destaca e os torna compreensíveis e assimiláveis, desenhando um
trajeto audiovisual particular – não sem um possível efeito de ilusionismo, quando o som
consegue fazer ver, articulado à imagem, um movimento rápido que não está nela28.
No cinema, o olhar é uma exploração espaço-temporal do que é dado à vista, de forma
limitada, pela tela de projeção. A escuta, por sua vez, é a exploração do que é dado (e/ou
imposto) ao ouvido, de forma muito menos delimitada que a observação da imagem. Por razões
não apenas naturais, como a anatomia do ouvido e a natureza do som, mas também devido à
ausência de uma cultura da audição, o imposto ao ouvido é difícil de ser excluído, selecionado
ou editado: na instância sonora sempre há algo que invade e surpreende, sobretudo quando se
nega a percepção consciente. No entanto, na cultura visual vigente, o som tem o poder de
saturar a imagem e configura-se como um meio de condução afetiva e semântica.
Chion denomina “valor agregado” o valor expressivo acrescido à imagem audiovisual
pelo texto, uma vez que o som de um filme, com algumas exceções, está centrado na voz
(vococentrismo), e, mais especificamente, na palavra (verbocentrismo). Essa ideia auxilia na
compreensão da razão pela qual a música no cinema ainda é pouco estudada como um elemento
importante na linguagem audiovisual, em comparação com os estudos de imagem. Costa
também fala a respeito da predominância dos diálogos sobre os outros elementos sonoros e
ainda acerca dos parâmetros de obtenção da perfeição técnica no som de uma obra
cinematográfica, amplamente utilizados na indústria:

Os parâmetros de uso do som que se encaixam nesse modelo [da perfeição
técnica] correspondem, geralmente: à prevalência do diálogo sobre os
demais elementos sonoros, à obrigatória clareza e inteligibilidade à toda
prova desses diálogos; a um uso da música altamente codificado, que deve
guiar o espectador, enfatizando emoções, simulando continuidades, tornando
explícitos determinados pontos da narrativa; a um papel secundário delegado
aos ruídos, utilizados como ferramentas que reforçam a impressão de
realismo; à recusa de um papel de destaque do silêncio como agente
narrativo, que poderia, dado seu intrínseco caráter polissêmico, desempenhar
várias das funções descritas acima (COSTA, 2008, pp. 207-208).

A respeito da ênfase da emoção em uma determinada cena por meio da música, Chion
(1993) identifica dois modos pelos quais isso acontece. Por meio do efeito empático, a música
participa diretamente da emoção da cena, adaptando o ritmo, o tom e o fraseado em função dos
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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O cinema mudo tinha preferência por montagens de sequências rápidas, simplificando ao máximo a imagem e
limitando a percepção espacial para facilitar a temporal, o que implicava em uma visão estilizada da película
pelo espectador.
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códigos culturais de tristeza, alegria, emoção e movimento, como ocorre nos filmes clássiconarrativos. Já por meio do efeito anempático29, a música mostra-se “indiferente” à situação
colocada aos personagens, provocando não o congelamento da emoção, mas sim sua
intensificação. O autor acredita que o efeito anempático está intimamente ligado à “mecânica
oculta” do cinema: por se tratar de uma projeção, todo filme flui indiferente e automaticamente,
provocando simulacros de movimento e realidade.

1.2.1. As funções da música na linguagem cinematográfica

Ao dizer que “a música serve para conduzir o espectador pelas duras passagens da
diegese30”, Stam (1981, p. 178) cita o papel da arte musical na promoção de continuidade
formal e rítmica entre planos e sequências e na exacerbação de emoções no cinema. Onofre
alerta que, independentemente de sua presença no cinema, a música tem o poder de provocar
tal efeito, a partir do envolvimento com o ouvinte/espectador.

Para o espectador talvez o motivo mais óbvio da colocação da música em
filmes é que ela propicia emoção. Muitos compositores não admitem essa
forma simplista de denominar a música concebida para os filmes. Entretanto,
se refletirmos, esse pensamento não é errôneo. A trilha musical composta
para uma sequência do filme pode realmente estabelecer climas e enfatizar
emoções particulares sugeridas na narrativa. O que não podemos desprezar é
que a música, acima de tudo, é um significador de emoção por si só; a
emoção ocorre pelo envolvimento do espectador (ONOFRE in FREIRE,
2009, p. 39).

Gorbman (1987) acrescenta outras características da música nos filmes clássiconarrativos, que têm em Griffith seu precursor: ela pode ser invisível, quando a fonte de
música é extradiegética, não constando na imagem; inaudível31, se não percebida de maneira
consciente pelo espectador, subordinada a imagens e diálogos; pista narrativa, se fornece
informações importantes para a compreensão da narrativa pelo espectador – como a indicação
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Para alcançar um efeito anempático a música é o recurso mais usado, mas há também os ruídos anempáticos, que
podem estar naturalmente na cena e, ao mesmo tempo, causar suspense, medo, etc: como o jorrar da ducha em
Psicose (Alfred Hitchcock, 1960).
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Onofre (in FREIRE, 2009) observa que Gorbman estende o conceito de diegese para a música, embasada nas
formulações de Gérard Genette e Ettiene Souriau, que consideram diegese tudo o que pertence à narrativa, ao
universo ficcional. Assim, a música diegética tem origem em uma fonte presente na ação, e a extradiegética é
originada em uma fonte exterior.

31

Onofre considera discutível o conceito de inaudibilidade de Gorbman, uma vez que se deve observar o nível
de percepção da música e em que plano esta se encontra em relação aos demais elementos sonoros.
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de pontos de vista e a caracterização de lugares e personagens. A música também pode
promover a unidade de um filme, por meio do desenvolvimento de temas musicais e suas
variações32.
A música, via de regra, é a única manifestação sonora com carta branca para
estar por sobre as imagens, vindo, na verdade, de lugar algum. Suas ligações
com as imagens são tão íntimas que o espectador se esquece de pensar sobre
sua localização espacial (COSTA, 2008, p. 160).

Carrasco faz uma retrospectiva histórica da utilização da música em filmes e propostas
de análise fílmica tendo como eixo a linguagem musical, cujo significado interage com os de
outras linguagens àquela associadas:

Quando a música se associa a outra linguagem, ocorre uma interação
significativa. No caso do texto poético, todo o universo significativo do texto
é associado à música, assim como a música confere ao texto uma nova
dimensão significativa. Tratando-se de uma obra de arte, a significação
continua a possuir um grau de abertura, seu significado nunca será único e
inquestionável. A pesar disso, a interação entre as linguagens estabelece
novos limites significativos para ambas, ou seja, surge uma nova poética
resultante desta combinação, a qual possui convenções próprias, diferentes
das que regem uma ou outra individualmente (CARRASCO, 2003, p. 21).

Desde o surgimento da trilha sonora no cinema, predominou a tendência a subordinar a
música à imagem, reduzindo o potencial narrativo daquela ao utilizá-la de forma redundante.
Para se chegar às funções da música em filmes, é preciso considerar, pondera Giorgetti (2008),
a gama de possibilidades de interpretação, o potencial pouco explorado em profundidade da
música no meio cinematográfico, as diferentes concepções estéticas de cada época ou de cada
diretor e as exigências específicas de determinado roteiro.
Considerando as três categorias sonoras existentes em um filme – ruídos, diálogos e
música33 – o autor afirma, corroborando Chion (1993), que, salvo casos raros, a música situa-se
em plano inferior às duas outras. A importância decisiva da linguagem musical seria decorrente,
então, de sua natureza abstrata, em detrimento da concretude de ruídos e vozes, que não
comportam qualquer outro sentido que não o fornecido com o auxílio da imagem.
A fluidez, a imaterialidade e as consequentes flexibilidade e adaptabilidade da música
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Recursos como o mickeymousing – sincronia da música com todos os planos e cada movimento observado na
imagem – e o leitmotiv – tema adaptado de acordo com lugares, personagens e situações – foram desenvolvidos e
contextualizados ao longo da história da trilha musical para cinema.
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Martin (2003) considera a divisão dos fenômenos sonoros em duas grandes categorias: a música (não
determinada pela ação) e o ruído, que pode ser natural ou humano – onde a voz está enquadrada.
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possibilitam a diversidade de significados, o que faz dela um valioso recurso expressivo no
cinema, considera Giorgetti. Devido à dificuldade em precisar funções gerais da música no
cinema – já que há também o problema do estabelecimento de princípios estéticos que sejam
válidos para todas as modalidades de música para filmes –, o autor sugere dois princípios
estéticos gerais, com base em suas experiências como compositor: que a música se limite ao
estritamente necessário34 e que não se constitua uma obra de arte independente: ela deve se
subordinar ao filme, mas não à imagem.
O compositor elabora ainda algumas classificações para diferenciar os modos mais
comuns de utilização da música no cinema, conforme a importância que ela assume e os
resultados a que conduz: música de fundo (background); de preenchimento (destinada a
preencher os vazios do filme, como normalmente ocorre nos créditos iniciais e finais);
incidental (acompanha ou comenta, sem profundidade, o movimento ou a emoção de uma
cena); música-tema (sustentáculo musical do filme, confere-lhe unidade); artística (expressiva,
aquela cuja supressão prejudica o resultado final do trabalho); música como elemento
unificador psico-emocional (aparece em momentos estratégicos, envolvendo o filme num tom
psicológico); e música como personagem (quando ela se comporta como agente narrativo).
Assim como Gorbman e Giorgetti, Martin ressalta os papéis básicos desempenhados
pela música no cinema, “na medida em que ela é movimento no tempo, como a imagem
fílmica” (MARTIN, 2003, p. 125): o dramático – quando ela se coloca como contraponto
psicológico, cria ambientação e/ou ressalta a ação –; e o lírico – quando contribui para a
densidade de uma cena, não se limitando a reforçar o que está na imagem.
No cinema produzido no Brasil, observa-se a canção popular exercendo várias das
funções aqui apresentadas como possíveis contribuições da música na linguagem
cinematográfica. Não se pode refletir sobre esse exercício sem que se contextualize a canção
popular na cultura e na história do país.

A música (...) não é uma arte representativa ou técnica de representação
propriamente ditas; o seu valor “representativo”, e mesmo o seu valor
“expressivo”, são altamente convencionais, e dependem estritamente de
considerações históricas e culturais em constante variação (AUMONT e
MARIE, 2004, p. 135).
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Giorgetti acredita que o uso excessivo da música seja um vício herdado do período mudo; o silêncio pode ser, em
diversas situações, mais expressivo.
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Para que se possa compreender como isso acontece nas obras a serem analisadas neste
trabalho, faz-se necessário, primeiramente, traçar o conceito de canção popular brasileira que
norteará o presente estudo. Para tanto, serão discutidos a configuração cancional no meio
popular; seu potencial de assimilação de influências externas; as fronteiras entre o popular e o
pop; e as particularidades da canção das mídias e da oralidade e performance mediatizadas.

1.3. Canção popular brasileira: um conceito em construção
Conforme mencionado no início deste capítulo, a canção35 constitui uma forma
musical das mais pregnantes da história da música popular brasileira, tendo conquistado
destaque no cenário cultural do Brasil durante o século XX e demonstrado sua adaptabilidade
tanto a tradicionais quanto a novos meios de comunicação.

A canção exerce uma atração tão forte porque é o formato de narrativa
musical mais sintético e mais pregnante plasmado no Ocidente, o que fez
dela o modo mais universal pelo qual o indivíduo das culturas urbanas vive a
sua experiência contraditória e a comunidade, atravessada por profundas
diferenças, proclama sua singularidade (VALVERDE in MATOS et al,
2008, p. 275)36.

Caracterizada pela união entre as linguagens verbal e musical, a canção geralmente
tem breve duração e apresenta uma estrutura simples: divisão em versos agrupados em
estrofes e refrão – seção que se repete e consiste em elemento de memorização37.

Há algo especial em palavras cantadas. Elas estão removidas do banal,
transcendendo o presente e dele distanciadas, destacando-se como arte e
performance. E mesmo a canção aparentemente mais simples é
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Mariz (1980) considera a canção “o núcleo de todas as formas musicais” e cita alguns dos vários tipos por ele
definidos: de dança, de jogar, de mesa, de trabalho, eclesiástico-popular, festiva, infantil, madrigalesca, artística,
folclórica e popular, etc.

36
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VALVERDE, Monclar. Mistérios e encantos da canção. In: MATOS, Cláudia Neiva et al, 2008.

De acordo com Valente (2003), a forma mais comum de estruturação da canção é aquela em que “à primeira
seção (A) de mais ou menos 16 compassos (exposição), segue-se uma seção (B) contrastante (episódio,
estribilho [refrão]), em outra tonalidade, no caso da música tonal (VALENTE, 2003, p. 139), com a repetição
facultativa desses elementos. Segundo Mariz (1980), até o século XI, ela era composta por apenas um verso e
uma melodia, repetidamente executada, com a presença facultativa do refrão; passou-se à duplicação dos versos
e frases musicais, com a consolidação e aperfeiçoamento do uso do estribilho – o que culminou, no século XII,
com o surgimento do rondó, madrigale e canzone, tipos de canções artísticas com acompanhamento definido. Do
século XV em diante, a canção se sofisticou em estrutura e composição com as fróttole e villanelle italianas, os
villancicos espanhóis e os lied alemães.
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maravilhosamente complexa, com texto, música e performance acontecendo
simultaneamente (FINNEGAN in MATOS et al, 2008, p. 15)38.

Para Tatit, a eficácia da relação entre letra e melodia é dada pela base entoativa, o
modo como a canção é “dita” ou como o dizer é “cantado”; a forma como, a partir da
experiência da fala em língua materna, a palavra envolta em harmonia e ritmo, ao ser
conduzida pela melodia, torna-se um singular modo de dizer.
A coesão de sentido advinda dessa compatibilidade – pela qual as leis da fala
dialogam com as musicais, ancoradas no corpo do intérprete sensível em performance
mediatizada ou não – colabora para a reverberação e memória do instante da enunciação,
assim como o arranjo e a instrumentação39 configuram-se, igualmente, em mecanismos
expressivos de eternização do discurso cancional.

Mantendo os aspectos do modo de produção oral, com seus efeitos de
naturalidade e presentificação enunciativa, e assimilando, simultaneamente,
as formas de conservação sonora da linguagem musical, a canção
desempenha um papel cultural privilegiado na medida em que promove
continuamente a perenização do instante enunciativo. Ela necessita das duas
instâncias de apreensão para construir o seu sentido (TATIT, 1997, p. 89).

Ele e Wisnik compreendem a canção como uma “rede de recados” em que a
efemeridade do discurso oral – passível de ser esquecido logo que concretizado, porque
utilitário – é estabilizada pela condução melódica das palavras em um contexto harmônico,
adquirindo um sentido que transcende o literário ou o musical e se conserva como objeto
estético. “[O uso da música] (…) envolve poder, pois os sons passam através da rede das
nossas disposições e valores conscientes e convocam reações que poderíamos talvez chamar
de sub e hiperliminares” (WISNIK, 2004b, p. 199).
A tensão entre a instabilidade da fala e a estabilidade da música apresenta-se na
canção gerando oscilações, intencionais ou não, gradativamente incorporadas pelos
compositores. Quando estabilizada por meio da música, a linguagem oral permite a sensação
de que algum elemento de cada nova canção já estava contido no imaginário popular.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38
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Afirma Mariz (1980) que o acompanhamento musical da canção foi herdado dos trovadores do século XIV,
quase como uma duplicação da melodia vocal. Segundo ele, com o advento do pianoforte, melodia e
acompanhamento entrelaçaram-se, fazendo com que, já no final do século XIX, a voz passasse a ser mais um
instrumento no todo cancional.
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A regularidade do uso das síncopas, sobretudo as que desconsideram as
fronteiras do compasso, na música popular brasileira de sempre, decorre bem
mais desse esforço de musicalização da instabilidade da linguagem oral do
que, especialmente, de uma evolução progressiva do componente rítmico.
(…) A própria evolução rítmica demonstra justamente que precisávamos
dispor de formas mais complexas para traduzir o que já criávamos com
naturalidade nas conversas cotidianas (TATIT, 2004, p. 173).

Numa trama complexa de música, verbo e suas fronteiras, a canção traduz os valores
culturais de uma comunidade. Da harmonia e do ritmo à entoação, das construções melódicas
à utilização da língua materna, da intenção à execução, compositor e ouvinte elegem, a partir
do conhecimento e da experiência, aquilo que deve ser lembrado, mesmo em meio à
fragmentação e volatilidade de identidades, saberes e afetos. Em cada peça, o compositorletrista tece os pesos do som e do sentido da sílaba dado pela entoação; a frase verbal com a
melódica; fazendo emergir a subjetividade.
No conjunto irredutível da canção, cada elemento desempenha um papel que só se
concretiza na relação com os demais: a voz realiza a sua musicalidade e sublinha a
musicalidade das palavras proferidas em uma língua; a melodia narra uma história por meio
do encadeamento de alturas; o arranjo e a instrumentação contextualizam harmonicamente o
que é cantado. Uma vez articuladas, as práticas discursivas verbal e musical supõem o ato de
compor, interpretar e gravar, sendo que cada um destes gestos enunciativos supõe múltiplos
outros – a composição implica em escrever a letra e a música, tocar e cantar, por exemplo,
aponta Carvalho (2009).
Por meio da localização de todas essas ações no espaço-tempo da performance, a
canção concretiza e atualiza sua substância, independentemente das origens da composição. A
cada escuta, interpretação, arranjo e processo de mediatização – inserção no rádio, televisão,
cinema e outros meios de comunicação –, a canção é atualizada e ressignificada, em um
processo que permite ao ouvinte viver experiências que Valverde classifica como sendo “de
segundo grau” – “uma matriz de fatos, uma estrutura temporal capaz de assimilar todo
acontecimento possível, remetendo-o, assim, à condição fundamental do existir”
(VALVERDE in MATOS et al, 2008, p. 276).

1.3.1. Canção brasileira: um obra mestiça
A apreciação “estético-contemplativa” da música mostrou-se tímida no Brasil, diante
de seu uso em rituais religiosos, festas populares e outros contextos em que foi incorporada a
práticas sociais cotidianas. Tatit descreve o movimento realizado pela música na cultura
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brasileira, do abstrato ao concreto, do sublime ao terreno, com ênfase na percussão, dança e
“dicção negra” trazidas pelos africanos no século XVI e sedimentadas em solo brasileiro
como forma de resistência à escravidão:

Desses “batuques de negros” voltados para o lazer, mas ainda repletos de
signos religiosos (...) nascem as principais diretrizes da sonoridade
brasileira. Como já nascem reforçadas por melodias e sons de viola de
participantes descendentes de europeus, não podemos deixar de registrar (...)
a importante influência branca (por vezes já mulata ou mameluca) nos rituais
negros que geraram a música do país. (…) O que importa dessa origem é sua
caracterização como instância corpórea e terrena sobre a qual se compõe,
decompõe e recompõe continuamente a história da música brasileira. Do
popular ao erudito, passando mesmo pela música religiosa, o que se verifica
ao longo dos quinhentos primeiros anos de Brasil é uma enorme resistência
ao excessivamente abstrato e sublime (TATIT, 2004, p. 22).

Enquanto na passagem do Brasil colônia para o Brasil império os compositores
brasileiros de música erudita, inspirados nas obras do padre José Maurício, buscavam o que
Tatit chamou de “internacionalismo musical”, o povo, por sua vez, resgatou e transformou a
“sonoridade nativa”, apropriando-se da música em suas diversas manifestações culturais. A
cidade constituiu um ambiente fértil para a expansão desse fenômeno, por meio da
urbanização, industrialização, do rádio, do disco e do carnaval.
Se sonoridades europeias e africanas encontram, na América, clima e ambiente férteis
para misturas, interferências múltiplas e simultâneas por meio das quais a elementaridade e a
densidade se alimentam mutuamente – analisa Wisnik (1989) –, a mundialização da cultura e
a aceleração do trânsito de elementos materiais e imateriais dela decorrente tornam ainda mais
frágil a fronteira entre o erudito e o popular. Valverde recorda a passagem das pesquisas
musicais desenvolvidas no século XX do campo erudito para o da cultura popular urbana,
considerado “o último reduto da tonalidade”, cuja capacidade de reduzir tensões e promover a
estabilidade da escuta contribui para uma audibilidade pautada pelo reconhecimento
antecipado da narrativa musical pelo ouvinte.
Com sua simplicidade pregnante, a canção popular configura-se como um forte fator
de autenticidade da cultura brasileira, posto que é marcada por uma constante negociação
entre o erudito e o popular e pela consequente miscelânea antropofágica que transcende o
“mito redutor” da simples imitação da música comercial estrangeira. Se uma outra percepção
espaço-temporal advinda do desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação são
fenômenos de alcance mundial, o que tornaria distinta a experiência cancional popular
brasileira nesse emaranhado de processos? As dimensões continentais do país; a miscigenação
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a partir das matrizes índio, branco e negro; a presença de diferentes povos e culturas em
diversas localidades, sublinhando os sotaques regionais; a existência de uma convivência
histórica – não necessariamente harmônica – com alteridades e a presença de múltiplas
identidades são chaves importantes para essa reflexão.
Tatit defende uma compreensão do processo de assimilação que transcenda a ideia de
enriquecimento cultural, insatisfatória para se referir a “uma desobstrução plena das fronteiras
raciais socioeconômicas ou mesmo dos limites que separam arte popular de arte de elite”
(TATIT, 2004, p. 91). O processo de assimilação protagonizado pela canção popular
brasileira desde o início do século XX até hoje resultou em um gênero multifacetado,
compatível com o mercado, mas sem perder de vista a poesia; criado por artistas híbridos de
muita intuição, múltiplas formações e noções de música, canto e poesia, som e imagem.
Ao longo do referido século, a canção popular, a partir do advento e desenvolvimento
das tecnologias de gravação, consolidou-se como expressão artística e construiu “a identidade
sonora do país”. Essa construção foi possível graças à convivência entre diversos gêneros,
estilos e dicções e ao favorecimento de uma cumplicidade entre artistas e público, fatores que
demonstram o poder e a complexidade da dinâmica da cultura musical do país.
Tal complexidade é igualmente demonstrada no fato de que a relação entre a canção
popular e a cultura oral não impede a presença da poesia culta; nem o ingresso da canção no
mercado – e a consequente facilidade de acesso e consumo –; tampouco a ação de diferentes
influências musicais sobre ela, que nutre também um rico diálogo com as artes plásticas,
teatro, cinema. Essas conexões fazem do repertório cancional brasileiro uma encruzilhada de
tradições e tendências, impedindo um tratamento da canção em termos de uma suposta
autenticidade ou pureza da cultura popular e fazendo dela, mais que um modo de dizer, um
modo de ser e pensar.
A saúde e a identidade da música brasileira, lembra Tatit (2004), dependem do
equilíbrio entre suas dicções internas e externas, sendo prejudicial a ausência prolongada de
uma delas. A sustentação do mito da pureza na música do país, que segue em direção
contrária, constitui uma opção que limita a compreensão dessa dinâmica, que engloba não
apenas a canção popular urbana, mas também a música criada e praticada longe das grandes
cidades40.
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O debate acerca das definições de música popular e música folclórica ocorre desde o movimento modernista
brasileiro, na década de 1920. Trinta anos depois, nas duas primeiras edições do Congresso Brasileiro de
Folclore (1951, Rio de Janeiro-RJ e 1953, Curitiba-PR) e no Conselho Internacional de Música Folclórica (1954,
São Paulo-SP), o assunto foi sistematicamente discutido; neste último, em sessão secretariada por Mariz (1980).
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1.3.2. O popular, a mídia e o pop
A tecnologia que permitiu ao som ser fonocaptado, fonofixado, reproduzido,
transmitido por telefonia, amplificado e remodelado – os seis efeitos técnicos de base sonora,
segundo a classificação do compositor e musicógrafo Michel Chion (1994) ––, abriu espaço
para a esquizofonia41. O advento do disco e do rádio fez emergir, então, a canção popular
urbana composta para ser gravada e transmitida através de ondas elétricas e eletromagnéticas.
De acordo com Valente (2003), a primeira referência a um certo tipo de música como
sendo popular – relativa a pessoas comuns – deu-se na obra Popular Music of the Olden
Times (William Chapple, 1855). A partir de 1930, essa ideia foi sendo transformada, sem que
se formulasse uma definição precisa em relação a tal classificação. O musicólogo Philip Tagg
(1982), por exemplo, define a música popular a partir de elementos musicais e extramusicais,
como as características da distribuição e fixação e a existência de teoria musical e estética
próprias. Shuker (1999), por sua vez, a identifica de acordo com os critérios comerciais
referentes a quantidade de discos vendidos, de pessoas em shows, de turnês e de transmissões
radiofônicas e televisivas.
Se, por um lado, os parâmetros estabelecidos por Tagg e Shuker mostram-se
insuficientes para se constatar a popularidade de um gênero musical como a canção, mapear e
mensurar o comportamento e as preferências do ouvinte ou a possibilidade de uma canção ter
se originado no meio erudito e se popularizado posteriormente, por exemplo, torna-se uma
tarefa desafiadora para os pesquisadores de música popular. Diante da insuficiência de
critérios e da dificuldade em se estabelecer um padrão universalizante, o conceito de canção
popular permanece alvo de debate. Daí a opção de Valente pelo termo “canção das mídias”,
que designa a canção nascida em uma sociedade midiática e composta, executada, divulgada e
recebida conforme “os recursos oferecidos pelo conjunto de técnicas do som (e/ou do
audiovisual) vigente que, por sua vez, estão condicionados [sic] à esfera político-econômica
das gravadoras” (VALENTE, 2003, p. 60).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Naquela ocasião, foram adotadas a definição de música popular proposta pela folclorista Oneyda Alvarenga,
com o intuito de diferenciá-la da música folclórica. A música popular seria aquela composta por um autor
conhecido, com recursos teóricos e técnicos simples, transmitida via partitura ou imprensa musical e meios
fonográficos e de radiodifusão, consumida por públicos diversos e, por isso, aberta a uma maior gama de
influências.
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Conceito cunhado por Schafer (2003) para designar a retirada de um som de seu contexto original, ampliando
suas possibilidades de ressignificação em novos contextos sonoros.
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A canção das mídias segue as normas definidoras da indústria do entretenimento:
superprodução; grande investimento em publicidade; ênfase em artistas que representam
sucesso garantido de vendas; inserção no mercado de trilhas sonoras de telenovelas, filmes e
demais possibilidades de reprodução que gerem rendimentos de direitos autorais; economia
nas etapas de produção e distribuição do disco/fonograma, graças ao avanço tecnológico; e o
apelo universal, já que o idioma falado pelo artista não impede sua aceitação no mercado
internacional.
A canção das mídias goza de características que a diferem de todas as outras
que a precederam. É a voz da América: dos Estados Unidos, da Argentina,
de Cuba, do Brasil e do Uruguai, países onde as respectivas culturas se
organizaram por um processo de mestiçagem. Mestiçagem, que pressupõe
viagem, trânsito de ideias e influências recíprocas (VALENTE, 2003, p. 21).

Com essas características, a denominação de canção das mídias cunhada por Valente
assemelha-se à denominação “canção popular massiva”, elaborada por Jorge Cardoso Filho e
Jeder Janotti Junior (2006)42:

“A noção de canção popular massiva está diretamente ligada aos encontros
entre a cultura popular e os artefatos midiáticos. (...) A configuração da
canção em seus aspectos midiáticos está atrelada à própria capacidade de
armazenamento dos primeiros LPs de 48 rotações por minuto, que só
reproduziam canções de, no máximo, 3 minutos, padrão que acabou servindo
de referência para as rádios e os ouvintes mesmo após a ampliação da
capacidade de armazenamento dos artefatos midiáticos” (FILHO e JUNIOR,
in FILHO e JUNIOR, 2006, pp. 14-15).

Enquanto o desenvolvimento da canção popular massiva ou da canção das mídias está
fortemente vinculado a como o formato canção se relaciona com os diferentes veículos de
comunicação e suas especificidades, a música pop está necessariamente vinculada a condições
de produção caracterizadas pela atuação de grandes gravadoras e a composições simplórias de
artistas muitas vezes fabricados por aquelas, com a principal finalidade de atingir o maior
número possível de ouvintes. Assim, os autores acreditam que “música pop” pode tanto se
referir ao “consumo indiscriminado de qualquer música quanto aludir aos gêneros musicais
que destacam os aspectos homogeneizantes da cadeia midiática” (idem).
Utilizada no século XIX para se referir à música ligeira norteamericana, a abreviatura
pop, hoje também concernente à canção ouvida por adolescentes a partir dos anos 195043, não
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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FILHO, Jorge Cardoso e JUNIOR, Jeder Janotti. A música popular massiva, o mainstream e o underground trajetórias e caminhos da música na cultura midiática. In: FILHO, João Freire e JUNIOR, Jeder Janotti, 2006.
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conseguiu suprir as lacunas do conceito de canção popular, avalia Valente. A canção pop
caracteriza-se pelos refrões de fácil memorização, recorrência a temas românticos e pelo
caráter eminentemente comercial – descartável em curto prazo; porém, lucrativa, dado seu
grande alcance de público.

Uma das dificuldades de se falar sobre ela [a canção comercial popular] é
levar em consideração a multiplicidade dos modos como ela é escutada.
Acrescenta-se a essa dificuldade o fato de que a música não é suporte de
verdades a serem ditas pela letra, como uma tela passiva onde se projetasse
uma imagem figurativa; talvez seja mais frequente, até o caso contrário, em
que a letra aparece como um veículo que carrega a música (WISNIK, 2004b,
p. 174).

Sobretudo a partir do Tropicalismo, a canção pop brasileira incorporou o traço da
mistura. O termo, então, passou a ser utilizado em referência à canção que, após esse
movimento, invadiu as rádios a partir da década de 1970.
O grande poder de propagação oriundo da materialidade da canção e de sua
simultânea presença objetiva e subjetiva – “fora e dentro do ouvinte”, segundo Wisnik – tem
servido à lógica industrial para a obtenção do lucro. No entanto, o autor ressalta que uma
distinção entre “música boa” e “música má”44 sugere “a imagem de uma sociedade cujas
tensões e diferenças estejam compostas e resolvidas” (WISNIK, 2004b, p. 200) – imagem não
correspondente à da sociedade brasileira.

1.3.3. Oralidade e performance na canção das mídias
A reflexão sobre as peculiaridades e implicações da performance mediatizada é
importante para o presente trabalho, uma vez que contribui para a análise da aderência da
canção popular brasileira nas produções cinematográficas selecionadas a partir de um
processo de recontextualização e reformulação de sentido conforme as necessidades da
narrativa.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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De acordo com Shuker (1999), o termo era utilizado para designar, especificamente, gêneros como dance pop,
bubblegum, power pop e new romantics e grupos com vocais femininos da década de 1960.
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A distinção entre “música boa” e “música má” a que se refere o autor tem suas origens em 1924, na
Alemanha, com as investigações do filósofo Theodor W. Adorno acerca da inserção de manifestações e objetos
culturais no processo capitalista de produção de mercadorias, estudo desenvolvido dentro da Teoria Crítica da
Escola de Frankfurt.
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Na perspectiva do medievalista Paul Zumthor (1997), performance é a ação por meio
da qual uma mensagem poética, realizada de modo temporal e sequencial, é simultaneamente
transmitida e percebida em um “aqui e agora”, em determinadas circunstâncias. Tal ação
pressupõe operações de produção, transmissão, recepção, conservação e, geralmente,
repetição dessa mensagem.
Como ação comunicativa, a performance revela o discurso não contido nas palavras: a
musicalidade e as intenções dos acentos, suspiros, pausas e hesitações, entranhadas à música,
esculpem o sentido da canção, apesar de a atenção estar comumente dirigida ao texto escrito:

O canto é em si próprio entendido como um marcador de “performance”
(…) Quando nos confrontamos com qualquer arte na qual as palavras
desempenhem o mínimo papel que seja nós prontamente nos voltamos para
suas qualidades textuais escritas. (…) Frequentemente só temos o texto – ou
de toda maneira pouca evidência concreta sobre performances detalhadas – e
é para o texto que estamos acostumados a dirigir nosso interesse
(FINNEGAN in MATOS et al, 2008, pp. 19-20).

A manipulação de informações em meios auditivos e audiovisuais permitiram um
processo “esquizofônico” de recontextualização, reprodução, intervenção, conservação e
difusão de fragmentos sonoros. A performance libertou-se do “aqui e agora” e adquiriu novas
possibilidades: a partir de fragmentos sonoros reais, foi possível criar performances ideais,
nunca existentes no plano físico, porém legítimas em sua virtualidade.

A gravação preserva o registro de uma composição musical (como na
partitura), mas vai além da notação ao transformar uma performance em
texto, deslocando detalhes antes transmitidos em ambientes restritos (oral e
auralmente)45 para formas físicas altamente acessíveis (associadas à notação
escrita) (ULHÔA in MATOS et al, 2008, p. 251)46.

Na canção, a performance transcende o evento acústico, ao atuar simultaneamente em
diferentes linguagens, buscando uma percepção multissensorial. Valente (2003) ressalta,
porém, que na performance mediatizada o caráter ritualístico da canção e a própria noção de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Segundo Ulhôa (in MATOS et al, 2008), “oral” refere-se à palavra, enquanto “aural” refere-se à escuta,
configurando-se em um conceito adequado tanto para descrever a recepção tradicional de uma canção – “da boca
para o ouvido” – quanto para indicar a experiência da escuta de sons altamente manipulados, como na música
eletroacústica. A autora destaca que, uma vez mediatizada a performance, a transmissão aural está menos
relacionada à “performance ao vivo” e mais à escuta de gravações.
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ULHÔA, Martha Tupinambá. Perdão Emília! Transmissão oral e aural na canção popular. In: MATOS,
Cláudia Neiva et al, 2008.
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obra são alterados, “desglamurizando” o espetáculo ao vivo, dada a não coincidência do
instante da interpretação com o da recepção. Se a performance e a persona do artista eram
fundamentais quando a canção das mídias surgiu, hoje esses elementos estão dissolvidos em
um mar de fragmentos de imagem e som deslocados, onde a construção de novos e
duradouros ídolos é substituída por febres voláteis e de alcance global.
O cantor47 é visto e ouvido pelas mídias pelas quais transita – do rádio ao
disco, do cinema à televisão. Em outras palavras, a performance não apenas
se conforma às linguagens, como também as cria (VALENTE, 2003, p. 21).

Se a escuta se dá em um espaço-tempo próprios, lembra Dantas (in FILHO e JUNIOR,
2006)48, a defasagem entre a gravação e a execução da música é driblada, já que cada escuta
proporciona uma performance interiorizada, a partir da recriação e do reconhecimento, pelo
público, dos vestígios da voz viva, tornada presente-ausente na mídia.

1.3.4. O conceito de canção popular brasileira a ser considerado no trabalho
Diante do exposto, o conceito de canção popular brasileira que permeará as análises
fílmicas propostas nesta dissertação segue as perspectivas de Wisnik (1989; 2004b) e Tatit
(1997; 2004): gênero mestiço e de fronteira, agregador das linguagens verbal e musical;
desenvolvido e atualizado no ambiente urbano e em constante trânsito entre os contextos
artístico e comercial, evidenciando diferentes traços da cultura brasileira – elaboração,
espontaneidade, convivência entre raízes e tendências, multiplicidade de influências internas e
externas – em redes sonoras subjetivas tradutoras de valores simbólicos de diferentes regiões
do país.
A canção popular brasileira tem um drama todo seu. (...) Isso que a gente
toma como natural – todo mundo conhece dezenas de canções de Chico
Buarque, Tom Jobim, Caetano Veloso, as letras do Vinicius são cantadas na
esquina – não era para ser. A canção popular permanece um fato
absolutamente insólito, também pelo grau de inserção que tem esse
repertório na cultura brasileira. O drama, então, está no contraste com uma
cultura iletrada, ao mesmo tempo com esse potencial oralizante incrível
(WISNIK, 2004b, pp. 472-473).
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De acordo com Dantas, “na canção midiática a voz torna-se o traço mais perceptível do corpo sonoro – seja
pelo fato de estar, geralmente, em um volume mais intenso que os demais instrumentos, mas principalmente por
seu caráter eminentemente corporal” (DANTAS in FILHO e JUNIOR, 2006, p. 62).
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DANTAS, Danilo Fraga. A dança invisível: sugestões para tratar da performance nos meios auditivos. In:
FILHO e JUNIOR, 2006.
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Atravessada por outras linguagens artísticas e apreciada por públicos heterogêneos, a
canção popular brasileira aqui considerada carrega esses paradoxos essenciais em uma
estrutura simples (estrofe, refrão, repetições), tonal, de pulso normalmente regular e breve
duração, e que se dá a (re)conhecer em performance mediatizada – no contexto deste trabalho,
por meio do suporte cinematográfico. Ela nasce em uma sociedade midiática, mas não se
restringe às normas da indústria do entretenimento, como a “canção das mídias”; ela pode se
tornar “música popular massiva” por consequência do caminho que percorre, mas não por
propósito.
O alcance que a música popular chegou a atingir no Brasil, sua ambição
estética, o contraponto com o repertório erudito, suas mediações e fraturas,
potência e limite, assim como o crescimento avassalador do mercado
musical e até mesmo a carga explosiva das margens, a ponto de desbordálas, tudo parece já estar contido [na canção], como partículas litigantes e
altamente concentradas (WISNIK, 2004b, p. 104).

Essa “gaia ciência”, como considera o autor, uma das mais singulares heranças
culturais brasileiras, alimenta-se dos recados que se movimentam numa grande teia, tornados
força criativa, de autonomia e resistência para que a canção popular permaneça existindo, em
malabarismos entre o pulso e as alturas e em equilíbrio com as demais sonoridades do mundo
contemporâneo.
Estudar a canção é no fundo aceitar o desafio de explorar essa área nebulosa
em que as linguagens não são nem totalmente “naturais” (no sentido
semiótico do termo), nem totalmente “artificiais” e precisam das duas
esferas de atuação para construir o seu sentido (TATIT, 1997, p. 87).

Se estudar a canção popular brasileira é aceitar desbravar um lugar nebuloso e de
fronteira marcado por um traço fundamental de assimilação e mistura, em que o conjunto da
obra necessita ser integralmente considerado49, estudar a canção no cinema é, portanto,
investigar como essas duas artes híbridas e complexas dialogam e potencializam suas
possibilidades semânticas.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! Há estudos de canção, no entanto, que ainda tomam a música e a literatura como artes separadas, afirma
Finnegan (in MATOS, 2008): esta teria a função de narrar e descrever situações, enquanto aquela, a de
ambientar e provocar emoções. Na verdade, integrada ao texto verbal, a música é co-responsável pela narrativa e
a palavra, co-responsável pela ambientação e expressão de emoções.

49
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1.4. Análise fílmica: opção metodológica para situar a canção na narrativa

A análise fílmica é o procedimento através do qual o filme é decomposto em seus
diversos elementos imagéticos e sonoros, evidenciando os mecanismos da linguagem
cinematográfica com o intuito de, a partir da compreensão de cada um desses elementos em
relação aos demais, seja possível entender e apreciar a obra em sua totalidade. Aumont e
Marie (2004) observam que, assim como não há uma teoria do cinema que abarque todas as
possibilidades da linguagem, não há um método universal de análise fílmica; o método deve
levar em conta um recorte ou eixo as demandas das obras em análise a partir desse eixo,
dispostas em diferentes camadas:

Vamos considerar o filme como obra artística autónoma, susceptível de
engendrar um texto (análise textual) que fundamente os seus significados em
estruturas narrativas (análise narratológica) e em dados visuais e sonoros
(análise icónica), produzindo um efeito particular no espectador (análise
psicanalítica) (AUMONT e MARIE, 2004, pp. 11-12).

Interminável e singular até os limites estabelecidos pela própria obra50, o processo de
análise deve ser adaptado, em método, abrangência e objetivos, aos filmes dos quais o analista
se ocupa. Tal “ajuste empírico” torna possível a análise conforme proposta neste trabalho: a
estratégia consiste em partir da presença da canção popular brasileira nos filmes do corpus de
análise, articulando-a – por meio de instrumentos descritivos, citacionais e documentais – aos
demais elementos sonoros e imagéticos, para que se possa propor uma interpretação que
contemple os universos de cada obra estudada (intra e extra-filme) e demonstre as
similaridades entre eles e as particularidades de cada um.
Desse modo, cada obra cinematográfica analisada torna-se um filme-modelo
construído pelo analista, a partir de sua apropriação e da estruturação do texto fílmico,
adaptado sob chaves de pensamento que sejam coerentes com o recorte proposto,
independentemente das intenções dos autores das obras em questão.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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As fronteiras estabelecidas pelo filme para o desenvolvimento da análise permitem sua validade: não é
possível falar qualquer coisa sobre qualquer obra (Aumont e Marie, 2004), mas sim desenvolver uma
interpretação a partir da descrição dos elementos nela disponíveis.
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Foram a semiologia e a análise textual que nos sensibilizaram para a ideia de
que um texto compõe-se de cadeias, de redes de significação que podem ser
internas ou externas ao cinema – em suma, que a análise não tem a ver com
um fílmico ou um cinematográfico “puro”, mas também com o simbólico
(AUMONT e MARIE, 2004, p. 81).

O conjunto de instrumentos descritivos selecionados para este trabalho compreende a
decomposição plano a plano51 – menos para realizar descrições isoladas de planos e mais para
relacioná-los em sequências52, dado o caráter contínuo da linguagem musical em sincronia
com a imagem –; a grandeza dos planos53; os ângulos de enquadramento54 articulados aos
pontos de escuta55; a profundidade de campo no som e na imagem; os movimentos de
câmera56 e dos personagens (entradas e saídas de quadro); e os tipos de raccords57 utilizados
entre planos.
Em relação à instância sonora, os diálogos, as entradas e saídas de música
(instrumental ou canção), a presença de ruídos e efeito-silêncio, as propriedades sonoras
(timbre, duração, intensidade e altura), a posição da fonte sonora dentro ou fora da diegese, a
sincronia com a instância imagética e a simultaneidade ou sucessividade de elementos
sonoros entre si e em relação à imagem também serão variáveis a serem identificadas e
descritas. Ressalta-se que, conforme Aumont e Marie e Bordwell (1991), compreende-se a
descrição neste trabalho, bem como qualquer outro processo de transcodificação, como uma
dentre várias descrições possíveis, ou seja, como um primeiro nível da interpretação fílmica.

Instead of positing an inductivist separation of theory and criticism, perhaps
we should think of the critic's interpretation as deductively deriving from the
theory. According to this line of argument, no description of anything is
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Conforme Aumont e Marie (2004), porções de filme compreendidas entre dois cortes na imagem.

52

Unidades narrativas e espaço-temporais compostas por uma série de planos; comparável à “cena” teatral.
Aumont e Marie defendem a segmentação do filme pelo analista como constituinte de “uma primeira fase da
interpretação e da apreciação das estruturas narrativas no filme estudado” (AUMONT e MARIE, 2004, p. 44).

53

Aberto ou geral; detalhe ou close up; médio ou americano.

54

Plongée (objeto visto de cima para baixo) e contra-plongée (objeto visto de baixo para cima).

55

Referencial sonoro análoga ao ponto de vista, na imagem.

56

Panorâmicas (movimentos horizontais – direita ou esquerda), tilt (movimentos verticais – up ou down),
travelling (câmera sobre trilhos), câmera na mão, etc.

57

Pontuações ou separações entre planos, no som e/ou na imagem. Exemplo: corte seco (sem fusão), fusão entre
planos imagéticos ou sonoros, fade in (aparecimento gradativo), fade out (desaparecimento gradativo).
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conceptually innocent; it is shot through with presuppositions and received
categories (BORDWELL, 1991, p. 04)58.

Como instrumentos citacionais, são utilizadas transcrições de trechos dos roteiros
(diálogos), letras de canções, fragmentos de partitura, sequências de fotogramas dos filmes
para ilustrar sequências que comportem canções – selecionadas pela sua eloquência e
legibilidade, mesmo que consistam, em certa medida, como a negação do movimento. Aqui as
tomaremos como a citação mais literal que se pode fazer das obras.
Os instrumentos documentais compreendem citações textuais a respeito do contexto
histórico de lançamento das canções preexistentes no Brasil, trechos transcritos de making of
dos filmes, registros de comunicações pessoais com compositores e produtores musicais
membros das equipes de produção, dissertações e/ou artigos científicos publicados sobre as
obras ou que as abranjam em recortes mais amplos.
Vale ressaltar que o destaque dado à canção popular nas análises fílmicas que se
seguirão não pressupõe sua autonomia em relação ao conjunto de códigos sonoros que
integra, tampouco a autonomia da instância sonora em relação à imagética. Os significados
emanados das canções nas obras integrantes do corpus somente podem ser concebidos em
relação à totalidade fílmica.

Na realidade, afirma Michel Chion, a “chamada banda sonora” costuma ser
não uma estrutura autónoma de sons que podem apresentar-se em coligação,
um bloco unido face à imagem, mas antes uma sobreposição, coexistência
relativamente inerte de mensagens, conteúdos, informações, sensações, que
encontram o seu sentido e dinâmica pela maneira como se distribuem pelos
espaços imaginários do campo fílmico (AUMONT e MARIE, 2004, p. 134).

Ao considerar a palavra a “instância rainha da banda sonora”, os dois autores
observam a prevalência das abordagens narratológicas detidas nos enunciados verbais, em
detrimento de todas as suas outras particularidades (pausas, hesitações, musicalidade, timbres,
tons) que nelas imprimem uma qualidade de “imagem”; ou seja, tudo aquilo que não se refere
a conteúdos semânticos. Assim sendo, a canção popular brasileira como lente perceptiva pela
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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“Ao invés de colocar uma separação indutivista entre teoria e crítica, talvez nós devamos pensar na
interpretação do crítico como dedutivamente derivada da teoria. De acordo com essa premissa, nenhuma
descrição é conceitualmente inocente; ela é lançada a partir de pressuposições e categorias preexistentes”
(tradução nossa).
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qual os filmes serão analisados precisa ser abordada para além do conteúdo verbal,
verificando como ocorre o deslocamento das palavras cantadas em relação às faladas a partir
das especificidades da linguagem musical.
Enquanto Michel e Marie propõem uma análise estruturalista derivada semiologia
francesa – por meio da qual são investigadas as propriedades internas da narrativa
cinematográfica –, outra aproximação possível – e complementar àquela – consiste na ênfase
aos processos cognitivos acionados na fruição e compreensão dessa narrativa, em atenção a
como os filmes orientam a atividade de análise – linha seguida pelos estudos do teórico
americano David Bordwell.
As contribuições de Bordwell para este trabalho referem-se ao esforço de organização
das camadas de significado extraídas a partir da análise fílmica. Segundo o autor (1991), a
camada mais superficial é a do significado referencial, quando o analista reconstrói sua versão
da diegese, agregando-lhe suas próprias concepções de causalidade, espaço e tempo, a partir
da descrição. Em nível de abstração um pouco mais profundo está o significado explícito,
gerado por meio de conceitos assumidos claramente como componentes “intencionais” da
obra, identificados por pistas nela presentes. Essas duas camadas – referencial e explícita –
referem-se aos significados considerados literais em uma análise.
Quando o filme “fala indiretamente” ao analista, este pode construir significados
implícitos, comumente denominados temas, problemas ou questões, baseados em quaisquer
elementos trazidos pela obra. Já os significados reprimidos ou sintomáticos são aqueles
involuntariamente levantados pelo filme, como consequência da percepção, das “obsessões”
do analista e dos valores simbólicos compartilhados entre ele e os demais integrantes de seus
círculos sociais e projetados na análise.
Em consonância com o método de Bordwell, serão identificados padrões de ocorrência
de canções nos filmes analisados – repetições, variações, inversões –, a partir da eleição de
momentos-chave na narrativa que os evidenciem e os tornem interpretáveis. A organização
desse processo se dará a partir da eleição de campos semânticos que abarquem cada uma das
obras como um todo, a serem mapeados ao longo da narrativa: em Durval Discos, os duplos
velho/novo, analógico/digital e lado A/lado B; em Terra Estrangeira, o constante trânsito dos
personagens em busca de suas origens e destinos.
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O presente estudo propõe-se a verificar se a canção popular nos filmes Terra
Estrangeira e Durval Discos vão ao encontro dos demais elementos fílmicos sonoros e
imagéticos, de modo a integrar, com eles, uma relação orgânica. Busca-se comprovar, a partir
das ferramentas metodológicas apresentadas, as possibilidades interpretativas decorrentes da
presença da canção nos filmes e a economia na utilização delas, o que pode validar a hipótese
de que o recurso cancional não é desgastado, mas valoriza as narrativas e nelas é valorizado.
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CAPÍTULO 2
Terra Estrangeira: canções de partida, viagem e regresso
A fotografia em preto, branco e tons de cinza de Walter Carvalho revela a inspiração
noir de Terra Estrangeira (Walter Salles e Daniela Thomas, 1995), filme que fala da solidão,
desesperança, da errância e do sentimento de não pertença dos imigrantes de países em
desenvolvimento na Europa, especificamente em Portugal, pontuando o Brasil como margem
em relação à nação lusa e Portugal como margem em relação à Europa.

Terra Estrangeira, o segundo longa-metragem de Walter Salles (e o
primeiro em co-direção de Daniela Thomas), fala basicamente da sensação
de perda da nacionalidade em um momento de grande decepção política.
Trata-se, para o diretor, de um trabalho de luto, prévio e necessário para o
reencontro com o país, que iria acontecer no filme seguinte, Central do
Brasil (ORICCHIO, 2003, p. 70).

A narrativa gira em torno da vida de Paco/Francisco Eizaguirre (Fernando Alves
Pinto), jovem estudande de classe média que vive com a mãe, Maria Eizaguirre (Laura
Cardoso), em um apartamento próximo ao Elevado (“Minhocão”), em São Paulo. Solitário e
sempre com um livro de poemas à mão, Paco sonha em ser ator. Maria só tem ao filho e
sonha em, com ele, conhecer San Sebastián59, pequena cidade espanhola onde viveram seus
antepassados.
Os sonhos de mãe e filho desmoronam-se paralelamente: enquanto Paco, nervoso, não
consegue declamar um trecho de Fausto (Goethe) em um teste para atores, sua mãe morre
após o anúncio do plano econômico do governo Collor – que confiscava as cadernetas de
poupança dos brasileiros – pela então ministra da Fazenda, Zélia Cardoso, na TV. Aqui,
ficção e recente história brasileira se encontram, sendo esta última o marco contextual da
reviravolta na vida de Paco.
Diante da morte da mãe e do fracasso como ator, sem dinheiro nem perspectiva, Paco
conhece Igor (Luís Melo), traficante internacional de joias que propõe ao jovem entregar uma
encomenda misteriosa – um violino recheado de diamantes – para um “amigo” em Lisboa e,
com a comissão pelo serviço, ajudá-lo a visitar a terra da mãe, San Sebastián.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Capital da província de Guipúzcoa, no País Basco espanhol, na fronteira entre Espanha e França, rodeada pela
Baía da Concha (mar da Biscaia) e conhecida como um ponto gastronômico importante da Europa.
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Em terras lusas, Paco não encontra o destinatário da encomenda, mas a polícia
levando embora o corpo do brasileiro Miguel (Alexandre Borges), músico contrabandista
assassinado após tentar roubar uma encomenda que deveria ter sido entregue a um cliente de
Igor. O jovem, então, procura por Alex (Fernanda Torres), nome escrito no cartão de uma
livraria musical que caíra da prancheta de um policial, enquanto se carregava o corpo do
músico.
Garçonete brasileira em um restaurante português, Alex, frente à morte do namorado
Miguel, vende seu passaporte para poder sobreviver em Lisboa e é encontrada por Paco.
Como este, no encontro com os clientes de Igor e com o próprio traficante, não entrega a
encomenda – pois Alex a havia entregue a um desconhecido –, o casal foge, não tendo, além
de si e do outro, ninguém com quem contar. Pedro, músico e proprietário da loja estampada
no cartão que caíra enquanto a polícia levava o corpo de Miguel, amigo deste e de Alex,
colabora com a fuga desta com Paco, dando-lhes carro, arma, dinheiro e orientando-lhes sobre
qual caminho seguir.
Tensas cenas de perseguição e fuga em “câmera na mão” contrastam com a
melancolia de enquadramentos que evidenciam a pequenez e impotência de Paco e Alex
diante dos “abismos” e “mares” que precisam cruzar em busca de uma vida estável e do
conhecimento de si mesmos. No entanto, o navio encalhado na praia portuguesa sinaliza a
grande probabilidade de fracasso. Como consolo, a aparente frieza desiludida de Alex
encontra na indignação, desespero e juventude de Paco algo parecido com um “lar”.
Interceptados por Igor e um capanga do comprador do violino na fronteira entre
Portugal e Espanha, Alex fere o traficante, enquanto Paco troca tiros com o capanga e é
baleado. Os dois retomam a fuga, Paco no colo de Alex, ao volante. A moça canta para que
Paco não durma, enquanto o carro cruza a fronteira e parte rumo a San Sebastián, em alta
velocidade.
A música em Terra Estrangeira é utilizada com economia e cautela em benefício da
polifonia audiovisual, de modo a se contrapor aos momentos de “silêncio” (ou textura menos
densa no som ambiente) e, assim, valorizar sua inserção na trama. Dentro ou fora da diegese,
trilha musical instrumental, canção e som ambiente respondem pela intensificação da
melancolia demonstrada na performance geral dos protagonistas; pela tensão e velocidade nas
cenas de fuga; pela alegria e despreocupação dos imigrantes angolanos coadjuvantes; ou
realçando o lirismo nos momentos de afeto. A música também participa efetivamente da
trama, entre outras ocorrências, por meio do violino, que pode ser visto, ouvido e cuja
melodia funde-se às das canções.
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Pode-se dividir o filme em dois grandes momentos, tendo como critério a presença da
canção. No primeiro, que compreende o início do filme até o enterro da mãe de Paco, o
principal tema musical corresponde à versão instrumental da canção Terra Estrangeira,
composta por José Miguel Wisnik para integrar o filme, mas que não encontrou espaço para
ser inserida como canção. O segundo momento, iniciado com o encontro entre Paco e Igor e
finalizado com a fuga de Alex e Paco ferido para San Sebastián (término do filme) é regido
pela canção-tema Vapor Barato (Gal Costa), conforme se analisará a seguir.

2.1. Terra Estrangeira: canção de exílio exilada do filme

No

“primeiro ato” da narrativa fílmica, a canção Terra Estrangeira evoca suas

palavras caladas por meio da melodia instrumental e das variações de textura, timbre,
andamento, inversão de sua estrutura e também por meio do encadeamento das imagens que,
juntamente com a instância sonora, constroem o enredo. As diferentes versões instrumentais
da canção pontuam o fato de que nenhum personagem do filme está onde gostaria.
Independentemente do local onde se encontram – na própria casa eles ou em outro país –, eles
estão exilados, sentem-se estrangeiros, sós e saudosos de sonhos que não se realizarão. A
repetição da mesma sequência melódica dissonante em Terra Estrangeira revela esses
sentimentos arraigados no cotidiano dos brasileiros Paco e Maria, em São Paulo; e Alex e
Miguel,

em

Lisboa,

sugerindo

que,

“além

ou

aquém

da

saudade”,

sendo

“ninguém ou alguém além da dor”, a saudade e a dor continuarão existindo, encalhadas no
destino de cada um, até a morte.
Após o silêncio durante os créditos dos patrocinadores sobre tela preta, notas agudas,
dissonantes e reverberadas ao piano introduzem, na imagem, os créditos do elenco. A música
extradigética consiste na primeira versão instrumental da canção. A reverberação do som do
piano, o ritmo ralentado e irregular, a textura pouco densa da música e a grande diferença
intervalar entre suas notas mais agudas e mais graves já imprimem à narrativa um tom
melancólico, dramático, noir. A interpretação expressiva ao piano traduz em música os versos
emudecidos da canção, deixando implícitas informações importantes trazidas por eles para a
compreensão e reflexão sobre a narrativa fílmica.

Muito além ou aquém da saudade
Sou ninguém ou alguém além da dor
Que chegou até onde vai o mar e voltou
Encalhado no fado estou
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Viajante adiante da viagem
A levar todo mar e Atlântida
Sou curare de uma tribo sem margem
Sem mais terra sem mal a buscar
Portugal do tamanho de um mundo
Cabo Verde apontando pra lá
Há um lugar (onde está?)
Há um lugar (sei que há)
Um lugar que faltei achar
Há um lugar (há de vir)
Só faltou descobrir
Um lugar que ainda quero ir
Terra Estrangeira (WISNIK, 2003).

Figura 1 – Fragmento de partitura da canção Terra Estrangeira (WISNIK, 2004a, pp. 130-131)

A progressão melódica descendente e dissonante percorrida pelo piano em certo
momento da música desemboca em um acorde grave e intenso – quando, na imagem, surge o
título do filme. O som de um carro passando antecipa, sonoramente, o plano imagético
seguinte, no qual a câmera fixa revela, em destaque, o Elevado Presidente Costa e Silva –
conhecido como Minhocão –, em São Paulo. A adaptação da canção Terra Estrangeira sofre

!

&#!

variações de velocidade em seu andamento (acelerado para moderado) e em textura, com a
adição de cordas (violoncelos) à marcação rítmica.
O plano geral revela, atrás do Minhocão, grandes blocos de prédios, com suas janelas
e sacadas, ao amanhecer. O alto contraste entre luz e sombra proporcionado pelas formas das
construções e pela iluminação do filme, aliado às grandes dimensões de concreto em
detrimento da pequena silhueta de Paco vista da janela do único apartamento com luzes
acesas anunciam o expressivo drama a se desenvolver na narrativa e “emolduram” a
declamação do trecho de Fausto (Goethe) pelo aspirante a ator. Paco habita uma pequena ilha
de luz cercada de escuridão por todos os lados. Demais créditos principais do filme aparecem
sobre a imagem, no canto inferior.
A grande intensidade voz de Paco é incompatível com a grande distância entre ele e a
câmera. Essa divergência entre o ponto de escuta e o ponto de vista enfatizam a
expressividade do trecho declamado, seu ritmo e a entonação de Paco, além de provocar um
paradoxo próprio à condição humana. Paco, tão pequeno diante de seu próprio fado e do
mundo frio e impessoal da cidade – o “ninguém” da letra da canção de Wisnik –, tem uma voz
potente, de longo alcance, e mostra-se cheio de coragem – o “alguém além da dor” –, como
demonstrado em sua interpretação e materializado nas linhas que ensaia:

PACO: Como é que eu vou dizer isso? “Sinto meus poderes aumentarem...”.
Não. “Sinto meus poderes aumentarem... Tô ardendo, bêbado de um novo
vinho. sinto a coragem, o ímpeto de ir ao mundo, de carregar a dor da terra,
o prazer da terra. De lutar contra as tempestades, de enfrentar a ira do
trovão...enfrentar a ira do trovão... Nuvens se ajuntam sobre mim [são
introduzidos os violinos na música], a lua esconde sua luz, a lâmpada se
apaga! A lâmpada se apaga...devo levantar...devo levantar...”.
Terra Estrangeira (THOMAS, BERNSTEIN, SALLES,1995).

Quando Paco declama:“Nuvens se ajuntam sobre mim”, uma textura ao mesmo tempo
densa e sutil de violinos é incorporada à música, como se as nuvens do texto se
transformassem em som extradiegético. O personagem caminha de um lado para o outro, com
o livro aberto na mão, concentrado no estudo, e sai de quadro pela direita. O plano seguinte
traz as duas pistas do Minhocão centralizadas, ladeados por uma sequência interminável de
prédios, em um reforço da inevitabilidade do destino do personagem. À direita do
enquadramento, a luz do apartamento de Paco continua acesa, e da janela se vê que ele
continua a estudar.
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A voz do protagonista ocupa toda a tela, ainda em contraste com a pequena silhueta
revelada pelo plano geral, sublinhando a ambição expressa no texto:“Eu não era nada, e
aquilo me bastava. Agora não quero mais a parte, eu quero toda a vida. Eu quero toda a
vida”. No momento em que Paco diz esta última frase, o canto de passarinhos integra o som
ambiente da cidade amanhecendo, enquanto, na imagem, pessoas caminham abaixo do
elevado, provavelmente indo para o trabalho.
O texto declamado, a música cujo andamento evidencia o empenho de Paco em busca
do sonho de ser ator e os sons e as imagens da cidade em diálogo evidenciam a extensão da
aridez e da impessoalidade da vida urbana, ao mesmo tempo que sinalizam possibilidades de
rompimento com tal realidade – o canto dos passarinhos, a luz do apartamento em meio à
escuridão, o próprio ato de se lançar em busca do sonho – esperança alimentada pelas
palavras

subentendidas

da

canção

adaptada

(“Há

um

lugar

(onde

está?)

/

Há um lugar (sei que há)... ”. Bem como a busca revelada sutilmente na canção, o lançar-se
de Paco remete ao lançar-se dos portugueses ao mar rumo à descoberta de novos mundos, na
época das grandes navegações – comentário que se torna recorrente entre os personagens no
desenrolar da narrativa.
Em novo plano, o prédio onde Paco vive com sua mãe é mostrado em contra-plongée,
com a câmera posicionada abaixo do Minhocão. O corte seco no som e na imagem do plano
anterior para este destaca tanto a claridade e o movimento do dia já iniciado quanto a textura
densa dos sons urbanos. Um ônibus passa em primeiro plano e Maria, mãe de Paco, surge em
quadro pela esquerda. Ela atravessa a rua em direção ao prédio, enquanto a voz de Paco (em
off) declamando mais um trecho de Fausto antecipa o plano seguinte, em que ele se encontra
em seu quarto, sentado de costas para a janela, com o livro à mão: “Leve-me daqui para uma
vida nova e variada. Que o manto mágico seja meu e me carregue para terras
estrangeiras...”. Ao ler aquelas palavras, Paco parece invocar uma profecia sobre seu próprio
destino.
A errância das palavras na canção original exilada do filme é compartilhada com a dos
demais personagens. Os passos da costureira Maria Eizaguirre, mãe de Paco, são mostrados
em concomitância com as notícias do rádio e da televisão sobre a instabilidade econômica e
financeira do país durante o governo Collor. A sincronia entre os passos lentos de Maria até
seu apartamento no quarto andar, o ruído da britadeira em uma construção vizinha e as
notícias que se ouvem sugere a relação de dependência entre o desejo da mãe de regressar à
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terra de seus pais – lugar indicado pelo prato decorativo do País Basco (“Euskadi”) pendurado
na parede do apartamento – e as alterações da economia brasileira da época, sem que haja
perspectivas de realização desse desejo.
O momento de crise faz do país um ambiente hostil para aqueles brasileiros. O filme o
sugere quando Paco faz uma prova de roupa a pedido da mãe, que perfura com alfinetes o
tecido sobre o corpo do filho, enquanto este, imóvel com os braços abertos como o Cristo
Redentor, reclama de dor por causa dos longos minutos naquela mesma posição.
Metonimicamente, mãe e filho continuam levando previsivelmente suas vidas, até que a morte
de Maria desencadeie a reviravolta na narrativa.
A menção a um dos mais conhecidos símbolos do Brasil pode ser relacionada à
RioFilme – empresa da Prefeitura do Rio de Janeiro vinculada à Secretaria Municipal de
Cultura responsável pela distribuição de filmes cariocas e por fomentar a expansão do
mercado exibidor e a formação de público para essa produção. Fundada em 1992, a
RioFilme60 substituiu a Embrafilme quando Collor a extinguiu, no início de seu governo. De
acordo com Oricchio (2003), a extinção desse e outros órgãos de fomento e regulação da
cultura deixou-a vagando ao sabor do mercado, como uma simples mercadoria entre outras. O
colapso sofrido pelo cinema brasileiro só foi revertido a partir de 1995, ano de lançamento de
Terra Estrangeira. O filme traz em seu cerne um clima de “ressaca” desse exílio do cinema
brasileiro pré-Retomada, refletido nos fardos e no fado de seus personagens.
A obsessão de Paco pelo texto que tenta decorar é temida por Maria como a
possibilidade de distanciamento entre ela e o filho, que não compartilhava com ela o desejo
tão veemente de visitar San Sebastián. O close no rosto de Paco ao final da sequência no
interior de seu quarto demonstra a tensão do final do diálogo com a mãe – reforçada pela
ausência de música – e a alta probabilidade de que ela tenha razão.
2.1.1. “Há um lugar (onde está?)”: a errância de dois brasileiros em Portugal
Nova versão instrumental da canção Terra Estrangeira revela a mudança de núcleo
narrativo. O solo de bandolim, a harmonia ao violão e o andamento moderado revelam a
transformação da música em fado, gênero musical da tradição cultural portuguesa. Apesar da
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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quebra da narrativa para a apresentação de um outro núcleo, o detalhe da expressão de Paco
no plano imediatamente anterior sugere o vínculo que o personagem terá com as terras lusas.
Uma sequência de planos paralelos mostra os percalços de Alex, garçonete brasileira
que cumpre uma pesada jornada em um restaurante português, até encontrar o namorado, o
trompetista brasileiro Miguel, em sua apresentação num bar de Lisboa, para uma plateia
pouco entusiasmada. Percebendo o público entediado e a chegada da moça ao final de sua
performance, ele se aborrece, indo ter com o amigo Pedro no balcão – o único empolgado
com o solo de trompete. O clima tenso expresso na sucessão de planos-detalhe dos rostos de
Alex e de Miguel contrasta com a alegria da lambada que começa a soar no salão. A moça
atravessa-o, enquanto Pedro elogia a performance do amigo. Miguel observa Alex aceitando,
sem jeito, o convite de um africano para dançar a lambada e demonstra seus ciúmes tanto em
relação à namorada quanto em relação à lambada, que fizera mais sucesso que a música que
compusera e apresentara: “Olha, da próxima vez eu vou misturar bossa nova com rap, e o
meu samba vai ficar assim, ó, ouve, ouve...”, ironiza ele, apontando para o ar, comentando
sobre alegria da plateia com a lambada no salão.

Figuras 2 a 5 – A alegria da lambada e o mau-humor de Miguel

Assim como a lambada, diversos gêneros musicais passaram a conviver no Brasil da
década de 1990. Da ênfase a movimentos musicais que se sucediam no tempo passou-se à
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simultaneidade, não somente das mais heterogêneas dicções musicais, como também de
diferentes faixas de consumo, o que resultou na expansão do mercado musical brasileiro, após
as sementes lançadas pelo Tropicalismo. Quase trinta anos depois, a ideia de “movimento
musical” e os eventos dele decorrentes se enfraqueciam, diante da explosão de sonoridades
singulares em vários cantos do país.

A força de permanência, fundada na cumplicidade entre artistas e público,
passou a gerar concomitância de gêneros, estilos ou modos de dizer (…), no
lugar do revezamento cronológico das hegemonias. Tal convivência das
dicções proporcionaram também uma certa mobilidade entre os
representantes das diversas faixas de consumo (TATIT, 2004, pp. 241-242).

Diante da falência dos modelos tradicionais de gravadora, artistas de estilos diversos
que não haviam tido oportunidade na indústria fonográfica começaram a produzir, procurar
seu espaço, divulgar e promover shows e discos de forma autônoma e dispersa, utilizando
como ferramentas básicas a internet e a criação de coletivos produtores de cultura.
Ao lado de uma gama variada de compositores-intérpretes – Arnaldo Antunes, Marisa
Monte, Herbert Vianna, Lenine, Chico Science, Carlinhos Brown, etc –, surgiram o sertanejo
urbano e romântico, o axé e o pagode, gêneros que, segundo Tatit, se destacaram no mercado
fonográfico nacional do período – bem como em outros países; como no caso da lambada de
origem africana que ressoa no salão onde dança Alex. Esse processo gerou tanto a euforia de
milhões de fãs de todo o país e do mundo – diante de um espetáculo audiovisual de massas
estimulador de emoções, mas não de crítica – quanto a frustração e indignação dos amantes da
“canção de autor”, como demonstra ser o personagem Miguel em Terra Estrangeira,
frustrado com a recepção de seu solo de trompete pelo público.
Desprovidos de sensibilidade poética e totalmente comprometidos com as exigências
mercadológicas, tais gêneros eram “programados para uma fruição a distância”, sucumbindo
diante uma audição atenta que expusesse suas fragilidades.

Essa sonoridade não trazia variação rítmica, sutilezas harmônicas, achados
poéticos, arranjos diferenciados e nem mesmo se identificava com a
procedência singela do canto caipira, do frevo ou do samba carnavalescos.
Seu acabamento técnico era realizado em Los Angeles, com o propósito
explícito de agradar a um público desprevenido que se relacionava com a
canção “em bloco”. (…) Seus intérpretes, muitos procedentes das camadas
sociais desprestigiadas, exibiam a energia e o talento necessários a esses
grandes espetáculos de comoção coletiva que jamais expunham os seus
“grãos” (TATIT, 2004, pp. 235-236).
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Apesar da crítica, esses gêneros de alguma maneira prolongaram a vida da canção
popular, bem como outros incorporados e moldados pela indústria – canções de carnaval, o
samba, o rock e até a música caipira –, num momento em que o bombardeio de produções
musicais norteamericanas na mídia ameaçava sufocá-la, acredita o autor. Ao observar Alex
dançando, Pedro comenta: “Olha para Alex, Alex é que sabe... olha que ela pegou o espírito
do hit, é assim, o que tu queres? Funciona assim porque tem gente de todo lado, pá, dos
Brasis, das Angolas, das Guinés, que tu queres?”, em um comentário que remete à afirmação
de Tatit. O amigo de Miguel faz menção tanto à diversidade cultural promovida pela chegada
dos imigrantes de ex-colônicas para Portugal quanto à globalização, que possibilitou a
propagação de tendências de consumo de produtos da indústria cultural ao redor do mundo.
“O cabaré das colônias!”, ironiza o trompetista, em desprezo aos ritmos mundializados da
cultura, na sequência representados pela lambada, que se configura em um dos “cenários
sonoros” na narrativa e também em elemento de contextualização de uma época (década de
1990).
Mal-humorado, Miguel despede-se de Pedro no balcão, passa por Alex sem olhar ou
falar com ela (plano médio) e sai do salão. A moça desvencilha-se de seu par de dança, segue
o namorado e grita por ele, acompanhada pela câmera. Os dois discutem nas escadas, rostos
em close, enquanto o som da lambada torna-se cada vez mais distante, realçando os passos
acelerados de Alex e Miguel. Alex desabafa sobre o quanto é explorada no restaurante em que
trabalha e Miguel, sobre a sua condição de contrabandista e músico: “não é fácil pra mim.
Você acha que eu gosto de viver de contrabando? Eu quero tocar, só que ninguém aguenta
me ouvir, nem a porra da minha mulher!”, ironiza ele, em referência aos desafios da música
de autor, em detrimento do sucesso fácil de febres musicais de temporada.
O diálogo entre os dois é atravessado, confuso, revelando as demandas, interesses e
desatenções de um e de outro. A redução da intensidade da lambada, ouvida cada vez mais ao
longe devido à posição dos personagens fora do salão, enfatiza as falas do casal. A
continuidade da música dançante indica, ao mesmo tempo, a persistência da alegria, uma das
possíveis formas de resistência do imigrante em uma terra que não é a sua – mecanismo
recorrente na aparição de imigrantes africanos na narrativa.
Da sacada do quarto de Miguel, o casal reflete sobre a vida de errâncias de cada um.
“Você não tá entendendo, não depende do lugar. Quanto mais o tempo passa, mais eu me
sinto estrangeira”, reflete ela sobre como a experiência de imigração a transformara e a fizera
reconhecer-se ao diferenciar-se do outro europeu/português. Aqui, a canção Terra
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Estrangeira parece ser invocada no tom melancólico e pessimista da personagem: “Sou
curare de uma tribo sem margem / Sem mais terra sem mal a buscar”. Quando ela sugere que
seu sotaque parece ser uma ofensa aos ouvidos portugueses, um sino soa na igreja, pontuando
a frase enfática da personagem.
Se a ideia de voltar para o Brasil parece absurda, como dão a entender os personagens,
a de permanecer em terra estrangeira não parece confortante – o que coloca Alex e Miguel em
uma situação de eterna errância. Nota-se que os dois parecem mais vivos e felizes na narrativa
quando estão em trânsito. O músico viaja mentalmente sob o efeito de drogas; Alex, após o
assassinato do namorado, descobrirá um grande amor quando fugir com Paco para a Espanha.

2.1.2. “Sou ninguém ou alguém além da dor”: perdas e partidas no Brasil e em Portugal
Ao alimentar a gaveta da cômoda e a caderneta de poupança com suas economias,
Maria parece se sentir mais próxima da cidade espanhola de seus pais. Entusiasmada com a
possibilidade de dividir o valor da passagem em várias vezes, sua expressão se entristece
quando o filho lembra dos altos juros no Brasil, da impossibilidade de viajar ou de se manter
em outro país. A falta de sintonia entre mãe e filho é revelada na entonação das vozes e nas
pausas entre as falas, realçadas pela pouco densa textura sonora (ambiente calmo, interior do
apartamento). A mãe e a vontade de atuar – materializada pelo livro (Fausto) – parecem não
caber, ao mesmo tempo, nos propósitos do rapaz. A mudança de humor da mãe e os
argumentos de Paco contra a viagem explicitam, ao mesmo tempo, a esperança inocente e um
pessimismo pautado na realidade sócio-econômica de um país onde parece ser impossível sair
do lugar.
Na sequência seguinte, Paco caminha por uma rua escura, acompanhado pela câmera
na mão, em plano-detalhe. O timbre áspero e grave dos violoncelos é enfatizado em golpes de
arco compassados, na trilha musical extradiegética simultânea aos sons da rua (passos, ruído
de algo caindo). No interior do teatro onde entra, Paco observa o ensaio dos bastidores. A
mudança de tom na música e o acréscimo de notas mais agudas ao violoncelo pontuam a
entrada das vozes reverberadas dos atores no palco (fora de quadro).
Abaixo das estruturas de iluminação e do cenário estão uma atriz e um ator ensaiando
suas falas. Paco entra em quadro pela parte inferior direita da tela e fica atrás do cenário, fora
da visão dos atores. Uma melodia suave ao violoncelo é adicionada à música. Em contra-
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plano, um técnico opera um holofote da parte superior do teatro (contra-plongée, câmera
fixa), direcionando-o de modo a “cegar a câmera”; a imagem vai a branco total. Aparece,
então, a atriz (Bete Coelho), enquadrada de perfil pela câmera, em plano-detalhe,
aparentemente vestida com o figurino da peça que ensaia – a tragédia Hamlet (1599), de
Shakespeare. Ao fundo, uma grossa porta de madeira com detalhes em relevo demonstra os
efeitos expressionistas de iluminação utilizados na sequência – o ambiente, em penumbra,
recebe focos intensos de iluminação, ampliando o contraste entre luz e sombra.
Após acumular texturas à medida que novas informações eram acrescidas à imagem, a
trilha musical cessa suavemente, destacando a voz da atriz, reverberada pelo teatro, em
primeiro plano sonoro. Concentrada na cena, ela caminha no palco, acompanhada pela câmera
que se encontra atrás (ponto de vista de Paco), passando por tecidos quase transparentes que
separam o rapaz da concretização de seu sonho. O rosto hipnotizado de Paco, em
primeiríssimo plano, é revelado após o corte seco por através desses tecidos, intercalados com
estruturas de madeira; ele busca ver sem ser visto. Os planos da atriz e de Paco intercalam-se,
demonstrando a atenção do aspirante a ator a cada movimento e palavra proferida por ela, em
um jogo melancólico e sombrio de revelação e ocultamento em luz e sombra, palavras e
pausas:
Não é monstruoso que esse ator aí,
Por uma fábula, uma paixão fingida,
Possa forçar a alma a sentir o que ele quer,
De tal forma que seu rosto empalidece,
Tem lágrimas nos olhos, angústia no semblante,
A voz trêmula, e toda sua aparência
Se ajusta ao que ele pretende? E tudo isso por nada!
Por Hécuba!
O que é Hécuba pra ele, ou ele pra Hécuba,
Pra que chore assim por ela?
Hamlet – Ato II – Cena II (SHAKESPEARE, 159961).

No trecho de Hamlet ensaiado pela atriz, pode-se relacionar a menção a Hécuba –
personagem da mitologia grega que perdera quase toda a família na Guerra de Tróia,
conforme narrado em tragédia homônima de Eurípides (aproximadamente 424 a.C.)62 – a San
Sebastián, em uma referência ao conflito entre a mãe de Paco e o sonho de regressar à terra
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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natal, contrapostos aos sentimentos do filho, que parece não compartilhar do desejo de Maria,
ao pedir a ela que não alimente esperanças de conseguir realizá-lo (“O que é Hécuba pra ele,
ou ele pra Hécuba, pra que chore assim por ela?”).
Paralelamente, de volta ao apartamento, a melodia da canção Terra Estrangeira63
reaparece em células invertidas na extradiegese, enquanto a câmera revela o reflexo do rosto
ensaboado de Maria no espelho do banheiro. A sequência decrescente e repetiviva das notas
dissonantes ao piano destaca a consciência do envelhecimento pela personagem. Ela sente-se
mal, põe a mão no rosto, abaixa a cabeça. A posição da música – que tem sua textura
alimentada pela suave presença de cordas – em primeiro plano sonoro, em relação ao som
ambiente, coloca-a na condição de expressar, por Maria, a sensação de frustração pela
passagem do tempo.
O anúncio do plano de estabilização da economia brasileira e do confisco do dinheiro
de todas as poupanças do país, feito pela então Ministra da Fazenda Zélia Cardoso na
televisão, é revelado no plano seguinte, em detalhe, enquando perdura a trilha musical
extradiegética. Enquadramentos intercalados do rosto da ministra em primeiro e
primeiríssimo planos (imagem riscada da TV), entremeados pela gradativa transformação da
expressão da mãe de Paco – de surpresa negativa à imobilidade do estado de choque no sofá –
, reforçam, com a continuidade da inversão da música simultânea aos planos, a gravidade da
notícia, que confirma a impossibilidade da viagem a San Sebastián.
A luz sobre o rosto de Maria oscila, refletindo a trêmula imagem vazia da televisão
dessintonizada (fora de quadro). A trilha musical perde as texturas mais graves do
acompanhamento ao piano, conservando as notas agudas e a discreta harmonia das cordas,
aumentando, com essa suspensão, a tensão da sequência. A mãe respira com dificuldade,
olhando fixamente para a TV, e exclama, repetidamente, a última palavra recuperada de sua
língua de origem: “Aitá!” (pai!).
O xale branco de croché que envolvia seus ombros cai. Em novo plano médio a partir
do quarto, a câmera revela a mãe voltando a sentar no sofá, paralisada e agonizante, até
tombar para trás (rosto sai de quadro). O sonho dela desmorona como desmoronam-se as
notas ao piano e a harmonia em cordas, em sequência descendente, na célula invertida da
canção sem palavras. Assim também desmorona Maria, morta no sofá, enquanto os carros que
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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passam no Minhocão iluminam, com seus faróis, as paredes da sala sem vida. Luz e música
configuram-se aqui, como em todo o filme, como elementos expressivos para a ênfase poética
da tragédia.
A brutalidade da instalação do Plano Collor no Brasil e suas consequências para as
artes – aqui, especificamente o cinema – e para a sociedade brasileira estão sintetizados no
fim da vida de Maria, a partir do qual é desencadeado o desmoronamento da vida de todos os
personagens – inclusive daqueles que Paco, àquela altura, ainda não conhece. Quando Alex
termina o serviço no restaurante, o proprietário não a autoriza sua partida e comenta, em
sotaque português, sobre como o imigrante brasileiro é ruim para trabalhar. Ao partir, Alex,
ofendida, derruba acidentalmente a bandeja de pratos e é demitida. A exploração do trabalho
dos imigrantes em situação de clandestinidade, as péssimas condições de trabalho a eles
oferecidas em terras estrangeiras e o desrespeito/desprezo com que são tratados pelos nativos
é pontuada pelo ruído agudo da caixa registradora, destacado dos demais ruídos-ambiente
pelo seu timbre e por representar o lucro obtido com a mão-de-obra barata.
Na sequência seguinte, Miguel está injetando droga na veia do braço, ação enquadrada
em plano-detalhe pela câmera. Um solo de jazz ao contrabaixo vindo do aparelho de som
(diegético) acompanha o delírio do músico. Quando ele leva a mão com o cigarro à boca, a
câmera faz um movimento ascendente e revela Alex chegando ao quarto, desfocada, ao fundo.
Quando ela percebe o que se passa com o namorado, ela está em foco e a imagem dele sob
efeito da droga, em primeiro plano, é desfocada. Enquanto Alex tenta saber onde Miguel
arranjara dinheiro para se drogar, Miguel tenta revelar a ela o plano para irem embora e se
livrarem de Ígor, o traficante para quem ele presta serviço.
A moça vai até o guarda-roupa, percebe que Miguel roubara seu dinheiro; ao mesmo
tempo, o som de um trompete abafado soa na trilha instrumental, como que confirmando a
autoria do roubo pelo músico. Ignorando as palavras de Alex, Miguel vai até o aparelho de
som, acompanhado pela câmera, e conta a ela, com empolgação, que aquele trecho de
trompete inspirara a música que ele compusera para ela e apresentara no bar. A música
dançante que leva Miguel à euforia e a indiferença dele frente às preocupações e indagações
de Alex tensionam a sequência. Ele bebe cada nota do trompete, cantando, enquanto ela se
levanta de repente e decide partir.
Antes que ela alcance a porta, no entanto, ele a abraça agressivamente e a conduz em
uma dança, rodopiando pelo quarto, talvez em uma tentativa inconsciente de fazê-la ficar. Os
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personagens reagem à dança; Miguel, ao propô-la; e Alex, ao deixar-se conduzir, sem
vontade. No plano seguinte, a câmera revela a moça em plano médio plongée, sentada sozinha
e cabisbaixa em um banco na calçada. Além dos grilos, ouve-se o som de um navio (fora de
quadro), sinalizando metaforicamente a partida da personagem.
O terceiro personagem a ter sua vida minada é Paco, que tem seu rosto destacado pelo
close da câmera quando chega em casa e descobre a mãe morta no sofá. A luz trêmula da
televisão ainda pode ser vista refletida nas paredes e na poltrona onde está o corpo de Maria,
enquanto as dissonâncias da trilha musical em cordas médias e agudas pontuam a morte da
mãe e a solidão de Paco a partir de então. A música torna-se mais densa (acréscimo de graves)
quando a câmera revela o corpo morto no sofá, enquanto Paco, em desespero, tenta acordar a
mãe. A câmera passeia pela sala até enquadrar os chuviscos da televisão dessintonizada, em
plano detalhe, enquanto a trilha musical cresce em frequência, textura e intensidade.
Ao som de um solo agudo e expressivo de violino (extradiegético), Paco surge sentado
no sofá da sala escura, chorando, com o corpo da mãe no colo. A luz dos faróis dos carros e
motos que passam na rua iluminam temporariamente o ambiente. Quando a luz se vai, a
imagem escurece gradativamente até o preto total (luto). Após alguns segundos do som do
choro de Paco sobre preto, a imagem volta à tela, para novamente se esvair até o preto. Tal
recurso expressivo destaca a tristeza de Paco diante da perda da mãe, em quadros sucessivos e
sombrios de uma “Pietà64 invertida”.
O plano geral em plongée do Minhocão totalmente vazio demonstra a solidão do
personagem. As palavras de Terra Estrangeira reverberam inaudíveis: “Sou curare de uma
tribo sem margem / Sem mais terra sem mal a buscar”. Paco perdera seu único apoio e
referência da origem da família. De volta ao apartamento, a voz fraca e instável do
protagonista ao telefone – resolvendo o enterro da mãe –, simultânea à suave trilha musical de
cordas, demonstra sua fragilidade. Enquanto ele procura documentos e dinheiro no quarto de
Maria, a rádio retoma a notícia sobre o plano econômico que passava a vigorar no Brasil. A
ausência de música nesse instante valoriza as informações sonoras que colaboram para a
compreensão da morte da mãe e da crise econômica vivida pelo país.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Representação artística da Virgem Maria com o corpo de Jesus Cristo nos braços, após a crucificação deste.
Uma das mais famosas representações é a que hoje se encontra na Basílica de São Pedro, no Vaticano, esculpida
em mármore por Michelangelo, em 1499.
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Paco não consegue segurar todas as lembranças que recupera na gaveta do quarto da
mãe; fotografias e postais caem no chão. A câmera na mão revela o olhar perdido do
personagem, que abre o guarda-roupa e encontra a bolsa com o talão de cheques e a
identidade da falecida. A nova informação trazida pela imagem é pontuada pelo toque de
piano, na trilha musical extradiegética, que delimita ainda o período de tempo empreendido
por Paco para aprender a falsificar a assinatura de Maria. Enquanto a câmera passeia sobre
rascunhos, mostra a carteira de identidade de Maria e a mão de Paco assinando um cheque,
ouvem-se os carros passando no Minhocão (fora de quadro) e a trilha musical extradiegética
ao piano, melancólica e entre pausas, como lampejos de vida de quem precisa seguir adiante.
O trajeto horizontal da câmera na sequência seguinte, entre os túmulos do cemitério
até o túmulo em que os coveiros estão colocando o caixão com o corpo de Maria, é
acompanhado por uma densa, grave e lenta trilha musical em metais. Essa espécie de
“réquiem” soa em primeiro plano, simultaneamente aos ruídos-ambiente, até a colocação do
caixão no túmulo. Do interior do orifício tubular, o caixão envernizado é arrastado, aproximase da câmera e reflete em sua tampa o concreto dos altos prédios das redondezas, até o
momento em que o túmulo é fechado. A ênfase em intensidade e reverberação do ruído do
fechamento do túmulo sinaliza a irreversibilidade da morte e uma nova fase para Paco.
O transbordamento da dor do filho é revelado no plano seguinte. O personagem
aparece desfocado, embaixo do chuveiro ligado no banheiro, tentando declamar, em
fragmentos, o trecho de Fausto que vinha ensaiando desde o início da narrativa, ao som de um
expressivo solo de viola (extradiegético). A água que cai sobre Paco enquanto ele fala é uma
extensão de suas lágrimas, assim como o transbordamento da água pra além dos limites do
banheiro, uma extensão de sua dor. Acompanhada pela câmera, a água passeia pelos antigos
tacos de madeira do piso do apartamento, fazendo boiar fotografias e postais caídos no chão
do quarto de Maria.
A vida pela qual clama Paco em Fausto encontra-se em suspensão, tal como suas
lembranças: “A vida... Vida... Vida. Que a minha vida seja um curso. Que a minha vida seja
um curso”. O cartão postal de San Sebastián é levado pelo curso da água, assim como o sonho
não realizado da mãe; a fotografia daquele que parece ser o pai do personagem boia e vai para
a sombra da cômoda – e talvez para o esquecimento –, enquanto os reflexos da água podem
ser notados nas paredes da sala de estar.
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O solo de viola estende-se por toda a sequência, acompanhando os altos e baixos da
declamação dramática de Paco, e torna-se diegético ao se prolongar para a sequência seguinte.
O instrumento é revelado em primeiro plano, sendo tocado por Pedro, em sua loja de livros de
música em Lisboa – A Musicóloga –, em uma convergência sonora dos núcleos narrativos
brasileiro e português. Alex chega à loja do amigo pedindo a ele que o abrigue por alguns
dias.
A revelação da notícia do rompimento entre Alex e Miguel a Pedro ocorre
paralelamente ao fracasso de Paco no teste para ser ator. Aliadas à ausência de luz, as vozes
firmes e pausadas dos atores na plateia do teatro precedem o que parece ser um ritual
macabro, um “rito de passagem” para o protagonista, talvez tão doloroso quanto a morte da
mãe. Sozinho, nervoso e sob pressão, ele não consegue declamar o texto. O ruído denso,
áspero e forte das vozes reverberantes dos atores que soa quando uma gota de suor de seu
rosto (em close) cai no palco (plano-detalhe) materializa em som o turbilhão de emoções que
se apodera do personagem.
Paco tenta fugir de si e do próprio fracasso, andando sem rumo pela cidade até
anoitecer, em delírio, acompanhado pela câmera na mão. A trilha musical eletrônica que se
ouve simultaneamente aos ruídos da cidade durante sua fuga sugere um longo e impensado
trajeto, não somente pelas ruas de São Paulo, mas pela decadência e pobreza da cidade, pelas
promessas de campanha não cumpridas (cartazes da campanha de Collor nos muros) e pela
frustração do sonho de atuar. A parte rítmica da trilha musical recua gradativamente e
evidencia as cordas que adensam a música quando o personagem encontra-se sentado
embaixo de um viaduto, à noite, exausto e transtornado, murmurando palavras inaudíveis –
talvez extraídas de Fausto – para ninguém.
Em Lisboa, Miguel recebe uma carta para que pegue uma encomenda no Hotel dos
Viajantes, em frente ao qual encontra um grupo de angolanos ouvido canções alegres e
dançantes de seu país de origem. O músico pega a encomenda e a viola em casa: quebra a
imagem de santo em cerâmica, desembrulha o pequeno pacote nela escondido e acaricia as
pedras de diamante reveladas em plano-detalhe pela câmera. A ênfase nos ruídos-ambiente –
como abrir do embrulho e no atrito entre as pedras de diamante – em detrimento das falas de
Miguel envolvem em mistério o comportamento suspeito do personagem para interceptar a
encomenda e fugir com Alex e o dinheiro.
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2.2. Vapor Barato: canção revelada em camadas de imagem e som

No “segundo ato” de Terra Estrangeira, a canção-tema Vapor Barato (Waly Salomão
e Jards Macalé, 1972) não é inserida de maneira óbvia. Como a versão instrumental de Terra
Estrangeira – reverberada em sons e imagens ao longo da primeira parte do filme –, a canção
é inicialmente sugerida, invocada por fatos narrativos, materializada em objetos, cantada por
Alex. Somente ao final do filme tem-se acesso à gravação original da canção, na voz de Gal
Costa.
A primeira incidência da canção na narrativa não é sonora: ela reside no fato de que, a
partir do encontro com o traficante de joias Igor em um bar de São Paulo, da sua necessidade
de dinheiro e do objetivo de ir a San Sebastián no lugar da mãe, Paco torna-se o entregador de
suas encomendas clandestinas. Na hierarquia do tráfico, “vapor” é aquele que conquista a
confiança dos chefes e passa a controlar a venda de drogas nas bocas de fumo; analogamente,
é no que Paco se transforma. Igor aproveita-se da fragilidade e inocência do rapaz para inserilo no mundo do contrabando, em troca de uma viagem a Lisboa e do dinheiro para prosseguir
rumo à Espanha.
O encontro dos dois marca o vínculo entre os núcleos narrativos brasileiro e
português. A câmera fixa em plano médio revela Paco no balcão, embriagado e derrotado,
brincando com uma moeda, com um copo vazio, guardanapo, alguns papéis à frente. O
garçom serve-lhe um whisky oferecido por Igor, em uma mesa distante. A câmera em plongée
enquadra o bar de cima, em plano geral, revelando o olhar de um para o outro e o brinde a
distância. Fora de quadro, o locutor da rádio anuncia o sucesso do dia: “E a mais pedida desta
segunda-feira, 19 de março de 1990 é novamente Pense em Mim, de Leandro e Leonardo”.
Conforme exposto anteriormente, o sertanejo urbano e romântico, assim como a
lambada e demais gêneros musicais lucrativos para o já abalado mercado fonográfico nacional
da década de 1990, marcaram presença na sonoridade brasileira da época, atraindo multidões
de fãs interessadas mais no conveniente gozo catártico proporcionado pelo megaespetáculo –
em plena crise sócio-econômica instalada no Brasil a partir das consequências brutais do
Plano Collor para a população – que em uma fruição musical atenta a possíveis fragilidades.
Em Goiás e outros estados do Centro-Oeste e Sudeste brasileiro, a música caipira
cultivada desde o início do século XX na zona rural sofreu os impactos da urbanização,
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globalização econômica e mundialização da cultura. Como resultado, o “sertanejo de raiz”
passou a conviver, em meados da década de 1980, com a versão modernizada do gênero, o
“sertanejo romântico”, que em geral optou pela abordagem das desventuras amorosas de
personagens urbanos, em detrimento do caráter épico, satírico ou lírico da música caipira,
conforme ULHÔA (1995)65. Nesse período, o país testemunhou a ascensão da dupla Leandro
e Leonardo – respectivamente, Luís José e Emival Eterno, irmãos naturais do município de
Goianápolis-GO – como uma das mais aclamadas representantes nacionais do sertanejo
romântico do Centro-Oeste, junto aos também goianos Zezé Di Camargo e Luciano.
De autoria de Douglas Maio, Mário Soares e Zé Ribeiro e interpretação de Leandro e
Leonardo, Pense em Mim é diegética e participa do cenário decadente do bar quase vazio,
exercendo uma função análoga à que o bar exerce na imagem, relacionada à contextualização
de um ambiente popular. Quando se ouve a voz do cantor Leandro pelo rádio, o traficante de
joias Igor aproxima-se do balcão onde está Paco, senta-se e os dois começam a conversar.
Sedutor e envolvente – o que faz dele um elemento fáustico do filme –, Igor exalta o whisky;
faz Paco rir. O discurso amigável do traficante e a letra da canção parecem enviar mensagens
similares ao protagonista:

Em vez de você ficar pensando nele,
Em vez de você viver chorando por ele,
Pense em mim, chore por mim,
Liga pra mim, não, não liga pra ele,
Pra ele! Não chore por ele!
Se lembre que eu há
Muito tempo te amo! Te amo! Te amo!
Quero fazer você feliz!
Vamos pegar o primeiro avião
Com destino a felicidade.
A felicidade pra mim é você.
Pense em mim (MAIO, SOARES e RIBEIRO, 1990).

Igor se aproxima de Paco, sem revelar suas intenções; o sobrenome Eizaguirre chama
sua atenção. “Paco!”, o traficante adivinha o apelido – aproveitando-se disso para se
aproximar –, sorri para o protagonista, em plano-detalhe. Paco sorri em resposta e se envolve
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ULHÔA, Marta Tupinambá. Música Sertaneja em Uberlândia na Década de 1990 (Relato). In: Anais do VIII
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quando percebe que o traficante conhece a origem de seu sobrenome. A simultaneidade entre
a canção que soa no bar em último plano e os artifícios sonoros e imagéticos de Igor para
seduzir Paco – entonação da voz, olhar, gestos de acolhimento – indica uma relação de
convergência entre a música e o discurso do personagem, que com o desenrolar da narrativa
irá convidá-lo a entregar um violino Stradivarius com um estojo recheado de diamantes em
Portugal, para que de lá possa seguir rumo à terra de sua mãe.
Ao lhe pagar uma bebida e demonstrar algum conhecimento fragmentado sobre a
cultura do País Basco – das raízes de Paco –, o qual alega ter visitado, Igor chama a atenção
(“Pense em mim, chore por mim, liga pra mim...”) e conquista a confiança do rapaz, como se
sua companhia fosse para Paco uma possibilidade de futuro, um alento em meio à realidade
da mãe morta, da não realização do sonho de ser ator e da falta de dinheiro; talvez a única
oportunidade de conseguir visitar San Sebastián em memória da mãe (“Vamos pegar o
primeiro avião / Com destino à felicidade / A felicidade pra mim é você”).
Pode-se resgatar aqui a relação entre Hécuba – personagem mitológica mencionada na
fala da atriz que ensaiava um trecho de Hamlet no teatro – e a cidade do País Basco: o
conflito entre o sonho da mãe de regressar à terra de origem e os interesses particulares de
Paco parece ter se dissolvido, uma vez que o filho, após a morte de Maria e da frustração do
sonho de atuar, aproveita-se da impossibilidade da realização dos sonhos de ambos e da
ausência de perspectivas para flanar pelo mundo e, quem sabe, encontrar algum sentido
possível para sua existência.
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Figuras 6 a 11 – Paco conhece Igor, que conquista a confiança do rapaz, ao som de Pense em Mim

Em alguns dos planos da sequência, Paco e Igor aparecem lado a lado, em plano
médio. Ao fundo, há uma porta negra entre os dois – metáfora análoga ao “avião”
mencionado em Pense em Mim, ou o “navio” de Vapor Barato – , em uma sutil referência à
possibilidade de a vida do protagonista sofrer nova reviravolta a partir do encontro com o
traficante. Ao se referir às casas que se confundem com pedras e à “língua sem origem,
perdida no tempo” do País Basco, Igor traz à tona a memória afetiva e traços da identidade de
Paco. O traficante enumera as características da língua basca – sem origem, perseguida por
Franco –, mostrando seus dedos cheios de anéis – uma possível referência à excentricidade e
ao mistério do personagem cuja origem do sotaque não se consegue identificar de maneira
exata, apesar de alguns traços evidentes do português falado em Portugal.
Apesar do caráter passional da relação que ali se inicia, a conexão entre os dois é
funcional e conveniente: Igor precisa de mais um elo na cadeia do tráfico de joias na Europa e
Paco, de uma oportunidade para ganhar dinheiro e visitar a terra da mãe. O riso
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aparentemente tranquilizador de Igor e o convite para mais whisky afasta o único lampejo de
desconfiança do protagonista – “Que que você quer comigo, hein, cara?”. Os dois conversam
com os rostos muito próximos, olhando-se de modo curioso (Paco para Igor) e enigmático
(Igor para Paco).
Na sequência seguinte, Igor reflete sobre a decadência da memória, em tom dramático,
excessivamente teatral, ao som de uma trilha musical instrumental composta de cordas
golpeadas. Ele e Paco estão no antiquário do traficante, que passeia pelos objetos no corredor
– acompanhado pela câmera –, reconhecendo-os não como peças destinadas a determinados
fins, mas como vestígios de épocas anteriores, carregadas de histórias de colonização e
imigração. Acuado e com um fio de voz, Paco está atento ao que diz Igor, em voz possante e
passional, em sua ode performática ao passado.
No momento em que o traficante se detém na lente sobre um móvel, a imagem de seu
rosto é reduzida, em detrimento da parte não distorcida. Pode-se fazer uma relação entre este
plano e a situação da produção cinematográfica brasileira da época. Igor diz: “Você entende
isso, Paco? Você acha que as pessoas querem se lembrar disso?”, em uma possível referência
ao clima de descrença e desestímulo vivido pelos profissionais do cinema após a extinção da
Embrafilme pelo governo Collor, no início da década de 1990 – será que os brasileiros
queriam se lembrar dos próprios traços culturais e identitários representados através das lentes
das câmeras de cinema? Quando diz ao rapaz “É o fim do mundo!”, Igor pontua sua própria
frase fazendo soar um objeto de metal. É ele também quem interrompe a reverberação
provocada, quebrando o próprio transe.

2.2.1. “Talvez eu volte; um dia eu volto, quem sabe”: Paco e Miguel em trânsito
!
Em Lisboa, Miguel negocia os diamantes da encomenda que abrira com a quadrilha de
André, dentro de um taxi, de madrugada. A entrada da trilha musical ao piano pontua a
revelação das pedras, que passam a ser analisadas por um especialista. O tom sorrateiro, tenso
e misterioso da sequência é corroborado pela trilha musical discreta, que, com o som do carro
em movimento e demais ruídos-ambiente, compõe o segundo plano sonoro – o diálogo da
negociação compõe o primeiro plano. Em paralelo, a foto de Paco é colada no passaporte –
ele aceitara a oferta de Igor –; o ruído do bater da mão sobre a foto do documento simboliza a
sentença/destino à qual Paco é “condenado”.
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De volta à Portugal, a desvalorização do Brasil e dos imigrantes brasileiros na Europa
é demonstrada quando Alex encontra-se com dois espanhóis em uma lanchonete, para tentar
vender seu passaporte. Os possíveis compradores revelam à moça o valor irrisório do
documento brasileiro naquele mercado clandestino. A ausência de música enfatiza o som
ambiente, os diferentes sotaques dos personagens e a entonação irritada e de desprezo dos
compradores espanhóis.

Esse sentimento de não pertencer a ninguém nem a lugar nenhum vai sendo
construído ao longo da trama (...). Ter conseguido registrar, em sua estrutura
narrativa, essa ferida narcísica do brasileiro no início da década, [sic] é um
dos grandes trunfos desse filme (ORICCHIO, 2003, p. 71).

Enquanto Alex aceita vender seu passaporte por qualquer valor – de certa forma
abdicando de sua identidade em busca de sobrevivência –, Miguel vai à loja de Pedro para se
despedir do amigo. Subentende-se que ele conseguira vender os diamantes interceptados. Em
uma sequência em que predominam os planos-detalhe e as falas pausadas entremeadas de
suspiros, Pedro escreve em um cartão da loja o endereço onde Alex está hospedada.
Imaginando ir embora com a moça, Miguel agradece Pedro, que se preocupa com o casal de
amigos, tentanto, em vão, proteger um e outro. O close da câmera no cartão da loja com o
endereço indica a importância que aquele pedaço de papel ainda terá na narrativa.
Do alto da escada rolante do aeroporto, a câmera revela Paco subindo, tendo sua
imagem refletida dos dois lados da escada. A trilha instrumental ritmada do início desta
sequência indica a passagem de tempo, a ação do protagonista de providenciar tudo o que
precisa para a viagem e o ambiente do aeroporto. Igor, de terno preto, entra em quadro pela
esquerda, abraçando o rapaz. A música recua diante da voz poderosa e das informações que
traz o traficante. O plano-detalhe da roupa de Paco sendo jogada na lixeira é seguido do plano
médio do rapaz e de Igor no banheiro. Este empresta seu paletó àquele, ficando apenas com
um colete sobre uma camiseta. Ao arrumar o paletó no corpo do rapaz, Igor o coloca na
posição do Cristo Redentor – com os braços retos, estendidos na altura do ombro –, mesma
posição que um dia sua mãe o colocara para uma prova de roupa. O traficante informa o
itinerário de seu “vapor” e coloca dinheiro e o endereço do hotel no bolso do paletó,
informando-lhe que Miguel o encontrará para pegar a mala.
Um plano noturno aproximado do avião decolando faz a transição para a sequência
seguinte, quando Miguel sobe apressado (plano médio em contra-plongée) as escadas para o
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seu quarto, imaginando que lá encontrará Alex. No entanto, ele se depara com um
desconhecido fumando tranquilamente e, desfocado e em primeiro plano, ele pergunta pela
encomenda de Igor. A fala do desconhecido e o fechar de olhos de Miguel demonstram que é
o fim da linha para o músico, descoberto na interceptação dos diamantes. A tensão é dada pela
longa pausa antes e depois da fala e pelo contraste com o ruído externo de crianças brincando.
A percussão veloz e a harmonia em cordas grave e constante da trilha musical
instrumental da sequência seguinte sublinham a tensão com que Paco se dirige à imigração,
no aeroporto. As frequências da música aumentam e misturam-se ao intenso ruído do avião
prestes a decolar (fora de quadro), enquanto a câmera subjetiva (ponto de vista de Paco)
enquadra dois homens de expressão séria parados na porta do guichê, aguardando a passagem
do rapaz. Este se aproxima, revelado de frente pela câmera em novo plano-detalhe (leve
contra-plongée). O suspiro e a expressão de alívio no rosto de Paco indicam sua passagem
pela imigração, após o momento de tensão articulado com a música.
Chegando ao Hotel dos Viajantes, Paco sobe ao quarto, acompanhado pelo
recepcionista. Um africano vem descendo as escadas, em sentido contrário, com certo
gingado; passa entre Paco e o senhor, sorri para o rapaz e segue, saindo de quadro. Paco olha
para trás (onde está a câmera), talvez observando o africano. O recepcionista para, volta-se
para Paco e explica que o hotel fica no segundo andar e que nada tem a ver com a pensão dos
africanos.
Uma nota ao piano inaugura a trilha musical extradiegética com harmonia em cordas e
trinados esparsos de bandolim, simultânea aos sons da rua – bonde, carros. Em plano geral
plongée, a câmera, da sacada do quarto do hotel, enquadra a ferrovia e o porto de Lisboa. Ao
girar sobre seu eixo da direita para a esquerda, o dispositivo revela Paco na sacada, esperando
Miguel e observando a paisagem. Acordes de violão são acrescidos à textura da trilha
musical, que indica o longo tempo de espera de Paco por Miguel. Deitado sobre a cama em
meio ao quarto iluminado apenas por um abajur (plano geral em plongée), Paco tem um
sobressalto após o som intenso, grave e repentino do navio que aparece em quadro após o
corte seco, realçado pelo recuo da música. Quando a mala – alvo do olhar de Paco – está
enquadrada em detalhe, o navio soa novamente (fora de quadro), em uma pontuação de que se
trata de um objeto importante para o rumo da narrativa.
Quando amanhece, o plano médio revela Paco sentado no chão, encostado na porta
aberta da sacada. Ao som ambiente da manhã é acrescentada uma canção africana em fade in
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e várias vozes começam a soar em uma conversa animada, fora de quadro. A câmera segue
Paco, que se levanta e vai até a sacada para procurar a origem da música. Após o corte seco, o
dispositivo revela, em plano médio contra-plongée, um grupo de africanos na sacada de cima,
conversando durante uma festa. Com a mudança dos pontos de escuta e de vista, os ruídos e a
música tornam-se mais evidentes.
A entrada da trilha musical aguda ao piano marca a decisão de Paco de abrir a mala e
descobrir seu conteúdo, em novo plano-detalhe, em plongée. Por debaixo das roupas, Paco
encontra um estojo de madeira, dentro do qual está um violino – enquanto a trilha musical é
acrescida de um arranjo suave e constante de cordas. Após a nota mais aguda ao piano, as
cordas prosseguem a soar na extradiegese enquanto o protagonista analisa e acaricia o
instrumento, tendo o tom do arranjo alterado com nova mudança de plano. Essa dinâmica
sinaliza a importância daquele novo objeto para o destino de Paco e o desenrolar da trama.
A música extradiegética com cordas suspensas em frequências agudas prossegue no
plano seguinte, quando o personagem, na cabine telefônica, tenta falar por telefone com Igor,
no Brasil, sem sucesso. A grande expectativa pelo encontro com Miguel e o mistério
envolvendo o violino são a tônica da sequência, resultantes do conjunto formado pela pouca
iluminação (abajur); forte contraste entre luz e sombra e elementos claros (parede) e escuros
(móveis de madeira) em cena; pelo contraste entre as canções alegres e dançantes da festa dos
africanos no andar de cima e a melancolia da música instrumental extradiegética que marca a
lenta passagem de tempo no interior do quarto.
Na sequência seguinte, Paco pede ao recepcionista do hotel que guarde a mala com o
violino. O protagonista sai para uma volta, seguido pelo angolano Loli, que o alcança,
pergunta se ele está à procura de Miguel e se oferece para levá-lo até onde vive o músico.
Desconfiado, Paco agradece, mas Loli insiste, acabando por descontrair a tensão entre os dois
ao dizer que ali não era São Paulo ou Rio de Janeiro – em uma possível referência ao medo do
personagem quanto à violência que poderia existir naquela região. A expressão alegre de Loli
se desfaz quando, da esquina, ele avista uma movimentação na porta da pensão onde vivia
Miguel – viatura de polícia, ambulância e um grupo de curiosos. Uma trilha musical
instrumental com arranjos graves de violoncelo e piano pontua a mudança de tom da
sequência.
O angolano fica na esquina enquanto Paco se aproxima do lugar, enquadrado pela
câmera em plano geral. A tensão cresce com o aumento da intensidade da música, que passa
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ao primeiro plano sonoro, enquanto na imagem a câmera segue Paco em close, por entre os
curiosos, até que ele entre no hotel. Quando o personagem vê o nome de Miguel no escaninho
da pensão, o contrabaixo agrega notas graves à textura da música, imprimindo maior tensão e
suspense ao instante. Ao iniciar a subida da escada, o acréscimo da marcação percussiva à
trilha e o trajeto da câmera atrás de Paco dinamizam o plano. O dispositivo revela as escadas
em contra-plongée, mostrando os policiais descendo carregando o corpo de Miguel –
informação desconhecida por Paco, até então.
A identidade de Miguel é revelada, na imagem, no plano médio do corpo, e no som,
com os acordes agudos e dissonantes do piano agregados à densa textura musical. Atento ao
corpo que vê ser carregado escada abaixo, Paco se distrai e esbarra em um policial, que deixa
cair as pistas do local do crime. Os policiais que acompanham a retirada do corpo recolhem os
objetos, à exceção de um cartão branco – o que é percebido pelo protagonista e evidenciado
pela câmera em plongée. Paco continua a subir as escadas, até ver duas pessoas conversando
diante da porta do quarto. Ele recua, enquanto se ouve o som da ambulância se afastando.
Percebendo o cartão ainda caído no degrau, o rapaz o pega e o leva até a altura dos
olhos, acompanhado pela câmera em close. O som da ambulância e da música recuam para
sublinhar a ação de Paco, que lê o cartão que Pedro dera a Miguel para que ele encontrasse
Alex. A incorporação de elementos na trilha musical instrumental ao longo de toda a
sequência pontua a entrada de novas informações visuais em quadro. O som da ambulância
simultaneamente à trilha adensam as texturas provocadoras de tensão, até que Paco encontre a
pista – o cartão – que o levará ao encontro de Alex.
A câmera na mão acompanha a caminhada de Paco e Loli pelas ruas ladrilhadas e
acidentadas. As pausas entre as falas e a ausência de música permitem o destaque do som do
vento, realçado, na imagem, pelo balançar dos lençóis estendidos nos varais. Quando Paco
responde a Loli que tinha algo a entregar para Miguel, o angolano lamenta o destino que
prevê para o rapaz, revela a ideia que tem dos brasileiros – aqueles que não se assustam com a
violência, já que convivem diariamente com ela – e diz que metade das pessoas de sua terra
haviam sido mortas. Interessado menos em ouvir Loli e mais em prosseguir só, Paco o
interrompe, apresenta-se a ele e se despede, escolhendo um caminho diferente do africano e,
como os lençóis nos varais, vagando ao sabor do vento.

2.2.2. “Vou descendo por todas as ruas”: errância solitária de Paco e o encontro com Alex
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O retorno da versão instrumental da canção Terra Estrangeira (José Miguel Wisnik) –
com melodia e harmonia ao violão e concomitante aos sons do ambiente (motor de barco,
mar, gaivotas) – marca a descrença de Paco após o assassinato de Miguel e o vagar do
personagem pelas ruas de Lisboa. A câmera em plano geral mostra-o ao longe, entre duas
grandes pilastras, sentado na calçada de pedra do cais enquanto observa o barco que passa. O
personagem conta o pouco dinheiro que tem e fita mais uma vez o cartão encontrado na
escada da pensão onde vivia Miguel. Ele vai a uma agência de viagens; verifica os valores de
passagens para Madri e San Sebastián.
Em paralelo, Pedro ensina Alex a manusear o revólver prateado calibre 22 que lhe
empresta (primeiríssimo plano). A moça chora e culpa-se pela morte de Miguel, enquanto
Pedro a consola. A câmera em plano médio revela a chegada de Paco. Os olhares dos dois se
cruzam na saída de Alex: neste momento, o toque de poucas notas agudas ao piano pontua o
primeiro encontro deles, ainda desconhecidos, e a tristeza de ambos, indiretamente conectados
pela nacionalidade e pelas perdas de Miguel e Maria.
Apos a saída de Alex, Pedro atende o rapaz, que pergunta se ele encomendara um
violino, se conhecia Miguel – e começa a descrevê-lo. Pedro nega, tenta se esquivar e, em
resposta à insistência, pergunta se é a primeira vez de Paco em Portugal. “É o lugar ideal
para perder alguém ou para se perder de si próprio”, diz ele ao brasileiro, com gravidade e
pessimismo na voz. As notas agudas ao piano voltam quando a porta se abre novamente para
a partida de Paco, em um paralelismo com a saída de Alex, ambos sós, sem esperanças ou
perspectivas.
As notas ao piano passam de pontuais a encadeadas em arpejos que se repetem na
sequência seguinte, quando o protagonista parte em busca de Alex no endereço indicado pelo
cartão. A melodia extradiegética ao piano passa a ser também executada por um violão,
enquanto Paco caminha pelas ruas decadentes da cidade – carcaça de carro, sofá velho na
calçada, pessoas simples, crianças jogando bola –, acompanhado de longe pela câmera. O tom
do arpejo ao piano e violão decresce no plano seguinte, iniciado com um acorde grave,
quando a câmera em contra-plongée mostra a parede de azulejos da entrada do Bairro Estrella
D'Ouro – endereço escrito no cartão. Paco sobe as escadas diante da parede azulejada,
enquanto um lençol branco estendido balança por causa do vento (destaque no plano sonoro).
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Alterações de tom e frequência ocorrem na trilha musical à medida que o personagem se
aproxima do lugar onde está Alex.
Como não há ninguém no quarto indicado no cartão (3A), o rapaz espera. O violão
acompanha a melodia do piano, enquanto sons de passos surgem e tornam-se intensos quanto
anoitece. Em plano médio, Alex sobe as escadas na penumbra e a câmera a segue, revelando o
local onde o rapaz está. Ele se curva quando a vê, reconhecendo a moça que chorava na loja.
A trilha musical pontua tanto a busca de Paco pelo endereço (piano) quanto o
desencontro/encontro dele com Alex (piano e violão). O fato de os dois instrumentos
executarem a mesma linha melódica enquanto os dois personagens vagam em desamparo e
paralelamente destaca o piano e o violão como metáforas musicais das buscas de Paco e Alex.
Paco vê o quarto onde a moça entra, vai atrás dela – seguido pela câmera na mão –,
abre a porta. Alex acorda (rosto em detalhe), assusta-se com o barulho e a presença do rapaz.
O medo da moça é enfatizado pela trilha grave em cordas que oscila em intensidade e
frequência. Ela levanta, pega sua bolsa e, sentindo-se ameaçada, aponta o revólver calibre 22
(close) para Paco – cessa a trilha musical –, cujo rosto amedrontado é revelado em planodetalhe. Desamparada pela perda de Miguel, a personagem mostra-se frágil, porém pronta
para se defender. Segurando o cartão que o levara até ali, Paco se apresenta e pergunta se ela
conhece o Alex – sem saber ainda que se trata de uma mulher. O rapaz começa a jogar com a
moça, para tentar conseguir alguma informação a partir das reações dela; ele diz que Miguel
havia lhe dado uns CDs como sendo do Alex.
Com a arma na mão e o rosto úmido de lágrimas, Alex deduz que Paco é o assassino
de Miguel, transformando sua expressão de medo para ira e avançando em direção a ele. Paco
se defende, dizendo que Miguel já estava morto quando ele chegara à pensão. O rapaz cai
diante da porta aberta, fala que tem uma encomenda a ser entregue e que encontrara o cartão
com o endereço na escada, enquanto Alex o expulsa do quarto dizendo que não conhece quem
ele procura. O tenso diálogo – resultante do medo que sentem um do outro – encontra-se em
primeiro plano sonoro e é evidenciado pela textura pouco densa do som, composta pelas falas
e uivos do vento.
Alex fecha a porta violentamente, abafando o som do vento. Ofegante e com o
revólver na mão, ela tenta ganhar tempo: após o soar de algumas poucas notas agudas ao
piano, olha para o lado e depois pelo olho-mágico, avistando Paco diante da porta fechada. O
ponto de vista do personagem é assumido pela câmera; a reabertura da porta é pontuada pela
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repetição da sequência de notas ao piano: Alex surge envolta em uma áurea luminosa, com os
cabelos esvoaçantes, em primeiro plano. Ela apresenta-se a Paco, para quem olha
profundamente, e ao erguer o braço mostra o revólver que tem nas mãos. Ela aponta a arma
para a própria cabeça, sorri e dispara. O ruído do clique do revólver descarregado quebra a
expectativa do final da sequência e revela o fracasso de Alex em sua tentativa de suicídio.
Em busca do destino da encomenda que Paco precisa entregar, ele e Alex chegam a
um vilarejo deserto no litoral português, onde Miguel costumava aguardar os destinatários das
eoncomendas de Igor. A grandeza das construções em plano geral, a baixa densidade das
texturas sonora e imagética e a longa duração dos planos demonstram a solidão de um e de
outro e a grande distância entre os dois. A busca pelo destinatário do violino torna-se um
pretexto para uma melancólica busca por si mesmos, em solo árido, arenoso e vazio.
Eles veem o mar de um precipício, caminham em silêncio, conversam pausadamente.
Os ruídos-ambiente – vento, mar, passos no solo arenoso – são destacados pela ausência de
trilha musical e pelos intervalos entre as falas. O tom descrente e irônico de Alex – “Coitados
dos portugueses... Acabaram descobrindo o Brasil” – e o riso inocente de Paco remetem à
crise no Brasil e à condição de Portugal como periferia da Europa.
Quando Alex mostra o mar a Paco e diz que tudo aquilo “é o fim”, ela se refere não
somente à localização geográfica – o fim do continente –, mas às suas perdas, à exploração e
humilhação a que se submete como imigrante ilegal, ao fato de não confiar em ninguém além
de Pedro e ao medo de regressar ao Brasil. A única entrada de trilha musical pontua o
momento em que ela, sozinha e sentada diante do precipício, pega o cobertor atrás de si e se
cobre, buscando proteção para além do calor da pele. Um carro passa próximo a eles, gerando
expectativa, mas logo se vai.
Os dois refugiam-se em uma mesquita de arquitetura exótica/erótica, onde passam a
noite, até que apareça um ônibus para Lisboa na manhã seguinte. O frio que sentem é
apaziguado com o beijo e o sexo sugerido sob o cobertor: os dois abandonam-se um ao outro,
ao som de um solo agudo e reverberante de trompete (extradiegético) – que sugere a saudade
de Miguel sentida por Alex – simultâneo aos ruídos do vento. Figurino e ambiente escuros, os
planos aproximados e o movimento lento da câmera valorizam o beijo e as carícias entre
rostos e mãos de pele clara. A fusão da imagem para preto sugere o prolongamento do beijo e
a relação sexual.
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Quando amanhece, Paco procura por Alex fora da mesquita, enquadrada pela câmera
em plano geral. Alex aparece caminhando apressada no plano seguinte, próxima ao cruzeiro.
Como ninguém aparecera, ela não poderia fazer mais nada por ele e voltaria para Lisboa.
Paco constata, desiludido, que Alex estava prestes a deixá-lo naquele lugar inóspito; os dois
discutem. Os passos e correrias dos dois, as pausas entre as falas de um e de outro, além do
jogo da câmera – que ora segue Alex deixando Paco, ora permanece em Paco deixando Alex
– dão a dinâmica do jogo que se estabelece entre os personagens.
O rapaz corre atrás dela porque, mesmo que ela não se importe, é a única pessoa a
quem ele pode recorrer. Alex, por sua vez, parece fugir de Paco e de seus próprios
sentimentos – afinal, o que a esperaria em Lisboa? O tom levemente cômico desse jogo é
dado pela trilha musical instrumental, um fado com violões e bandolins que, simultâneo às
imagens, remete a certa alegria melancólica. A música cessa quando o ônibus prossegue com
o trajeto, após a descida de Alex na capital portuguesa.
No Hotel dos Viajantes, o recepcionista diz que um amigo de Paco estivera lá, pagara
a conta e levara a mala com o violino, supostamente a partir de um recado de Miguel. O
senhor entrega-lhe um bilhete, observado pelo protagonista em plano-detalhe. No plano que
se segue, a elipse de lugar percebida com o zoom out na imagem revela Paco já no quarto,
sentado sobre a cama, lendo o recado (voz off), pedindo para que ele encontre o senhor Kraft
às 21 horas, no Machado 17 Italaia. A mudança de planos anunciada no bilhete não esclarece
sobre o paradeiro do violino, o que alimenta o mistério da trama.
O rapaz ouve uma canção alegre e dançante vinda de fora do quarto, em meio a uma
conversa animada. Ao se levantar, acompanhado pela câmera, o rapaz vai até a janela
verificar a origem do ruído, enquanto relê o bilhete. A música e o burburinho tornam-se mais
intensos a partir do novo ponto de escuta, no plano seguinte: a câmera fixa mostra Paco
batendo em uma porta de madeira. Uma vez recebido por Loli, a câmera o acompanha pelo
corredor em meio ao qual ele é observado com desconfiança pelos demais imigrantes
africanos, que proferem palavras em seu dialeto de origem, compondo uma densa textura
sonora. O dispositivo deixa o personagem e se volta para o último africano que ele encontra
no corredor; este adverte Loli sobre o perigo de se andar com brasileiros, provocando um
instante de tensão contrastante com a alegria da música nativa.
Da sacada da ala africana do prédio, a câmera mostra Loli e Paco conversando em tom
descontraído, tendo a rua, o porto e o mar ao fundo. O humor da cena é provocado pela não
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compreensão inicial, por parte de Loli, quando Paco conta que Alex o “comera”. Quando o
angolano compreende que o brasileiro se refere a sexo, os dois riem. “E depois que animados
somos nós, não é?”, diz Loli, em referência a uma visão estereotipada nutrida em relação aos
africanos.
O protagonista comenta sobre a sequência de situações estranhas ocorridas desde que
ele chegara em Portugal. Em tom jocoso, Loli desmistifica a cultura e o comportamento
daquele povo, afirmando o lugar periférico de Portugal em relação à Europa em mais uma
generalização: “Portugal? Ah! Eles demoram três horas só pra atravessar a puta da ponte,
meu!”. Paco parece confortado pela alegria do lar dos africanos, fazendo da sequência um
ponto de alívio/respiração/descontração do filme antes sinalizado pela canção dançante
ouvida do quarto de baixo. Paco se despede, prometendo convidar Loli para um conhaque, “se
tudo der errado”.

2.2.3. “Que a minha vida seja o custo”: a fuga de Paco por terras estrangeiras

Apesar do corte seco no som ambiente, a trilha musical extradiegética que surge –
fado ao violão e bandolim – faz uma ponte sonora para a próxima sequência. Em movimento
vertical descendente, a câmera revela o letreiro em neon do restaurante Machado Fado – lugar
indicado no bilhete deixado para Paco –, em destaque na escuridão. Uma voz feminina é
acrescentada ao fado e corporificada no plano posterior, quando a câmera revela a cantora de
fisionomia expressiva e cabelos negros, apresentando-se à frente de um painel pintado com
músicos e seus instrumentos (os músicos que acompanham a cantora até então não foram
revelados em quadro). O fado Estranha forma de vida (Alfredo Rodrigo Duarte e Amália
Rodrigues), interpretado por Maria João, revela-se diegético, em primeiro plano sonoro, e
seus conteúdos verbal e musical dialogam com a narrativa melancólica do filme – das perdas
sofridas e dos percursos de Paco e Alex –, em tom ao mesmo tempo lamentoso e resignado:

Foi por vontade de Deus
Que eu vivo nesta ansiedade
Que todos os ais são meus
Que é toda a minha saudade
Foi por vontade de Deus...
Estranha forma de vida (DUARTE e RODRIGUES, 1964).
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Sentado à mesa, Kraft (Tcheky Karyo), o destinatário do violino trazido por Paco,
conversa em francês com o comparsa Carlos (João Grosso), comentando sobre o significado
da palavra fado (destino), enquanto o fado continua a soar, então em segundo plano sonoro.
Em plano médio, a câmera revela o garçom mostrando a mesa à Paco, que entra em quadro. A
convite de Kraft, Paco senta – momento a partir do qual a câmera começa a girar em torno da
mesa, dinamizando o jogo de olhares. Como o rapaz não fala inglês ou francês, Kraft pede a
Carlos que diga a ele, em português, que eles haviam tido problemas, mas que sabiam que
Paco estava na cidade. “Esses problemas já foram devidamente eliminados”, diz Carlos, em
uma possível referência ao assassinato de Miguel.
Quando Paco é perguntado sobre a encomenda, ele diz que está guardada. Carlos
sugere que eles a busquem naquele instante e entrega ao protagonista um pacote com
dinheiro, para que ele possa prosseguir viagem. O personagem, no entanto, diz que não falara
com Igor e pergunta sobre a garantia de que são eles mesmos os receptores da encomenda. Os
compradores elogiam a inteligência do rapaz para Igor, quando este chega por trás de Paco. O
traficante comenta sobre o desejo realizado de visitar a “terrinha” e “aproveitá-la a ouvir o
belo fado” – comentário seguido de um breve plano-detalhe da cantora durante a interpretação
da música, com uma expressão de sofrimento.
A partir de então, a câmera enquadra Paco e Igor em close, em um breve jogo de plano
e contra-plano, entremeados por planos-detalhe do rosto de Kraft. Paco demonstra desilusão
quando Igor confunde San Sebastián com Santiago, corrige-o e engole em seco, como se
soubesse que o sonho de visitar a cidade da mãe não estava tão próximo de ser realizado
como pensara. O plano curto do bandolinista que acompanha o fado precede o detalhe do
rosto de Kraft, levemente impaciente, perguntando a Igor sobre onde ele escondera a
encomenda.
O traficante surpreende os compradores quando diz que a escondera em um violino e
pergunta a Paco onde está o instrumento. “Guardado”, repete o rapaz, diante da sutil
impaciência e desconfiança de Kraft, e Igor convida a todos a beber em comemoração, em
uma tentativa de desanuviar a tensão. Os compradores recusam a oferta; Igor olha para Paco e
lembra do conhaque. “Que memória, eu não me esqueço de nada, percebes?”, gaba-se o
traficante, que há pouco não se lembrara da cidade de destino do rapaz que aliciara,
alimentando a contradição entre a memória que ele julga ter e a conveniência de se lembrar de
certos detalhes.
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Novo plano-detalhe da apresentação da cantora antecede o de Igor chamando o
garçom. Tomado de tensão e medo, Paco se levanta para ir ao banheiro, mas é impedido por
Igor, que segura sua mão. Paco volta a sentar e a câmera, a rodear a mesa. “Vamos lá, conta
mais... Não é fascinante ver o Brasil do lado de cá?”, pergunta o criminoso, em uma tentativa
de descontração. Inseguro, Paco responde com um fio de voz e Kraft, enquadrado no giro da
câmera, pergunta a Igor se o rapaz sabe o que é a encomenda. O traficante assegura-lhe que
não e diz que ela está escondida no estojo de um Stradivarius.
A expressão dos compradores se ilumina com a cortesia de Igor de esconder os
diamantes na caixa de um instrumento tão valioso, apesar de novo. “É uma brincadeira com
um amigo meu”, diz o traficante em francês, referindo-se a Pedro, seu possível amor, dono da
loja A Musicóloga. O fato de os diamantes terem sido escondidos em um Stradivarius e
motivarem toda a trama – a viagem de Paco à Europa, o encontro com Alex, a posterior fuga
posterior – ressalta a importância da música na narrativa, nas instâncias sonora e imagética.
Em um surto, Paco começa a sussurrar o trecho de Fausto que ensaiava para o teste de
atores, como se invocasse coragem, enquanto Igor faz o pedido ao garçom. O rapaz eleva
gradativamente o tom de voz e a cabeça, até que o traficante e os compradores percebam e
estranhem seu comportamento. A resignação cantada no fado que continua a soar contrasta
com a tensão gerada pela surpreendente performance de Paco:

“Sinto meus poderes aumentarem... Sinto meus poderes aumentarem...
Coragem... Tô ardendo, bêbado de um novo vinho. Sinto a coragem, o
ímpeto de ir ao mundo, de carregar a dor da terra, o prazer da terra. De
lutar contra as tempestades, de enfrentar a ira do trovão... Nuvens se
ajuntam sobre mim, a lua esconde sua luz, a lâmpada se apaga! Devo
levantar... que a minha vida seja o custo!” (THOMAS, BERNSTEIN,
SALLES,1995).
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Figuras 12 a 21 – Paco, Igor, Kraft e Carlos em sequência ao som do fado Estranha forma de vida
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A evocação do Espírito da Terra de Fausto por Paco desde o início da narrativa
transforma-se em realização. O protagonista cresce ao longo do filme, ao adquirir coragem e
demonstrá-la nos conflitos nos quais ele se vê – o que culmina na sequência em questão. Não
por muito tempo, Paco consegue domar os elementos externos e fugir do perigo. Se, no início
da sequência, ele se comunicava com um fio de voz, ao final ele consegue projetá-la para
longe. Excitado em meio ao transe, ele se levanta ao longo da declamação, interage com os
demais – por meio do olhar direto, carregado de força e coragem – e com o garçom que
empurra contra a mesa, na direção de Igor. Após proferir a frase “que a minha vida seja o
custo!” em voz alta e firme, Paco foge por entre as mesas do restaurante, ao som da trilha
instrumental em constante arranjo de cordas (suspense), dos ruídos da confusão no restaurante
e do fado que continua a soar, então em último plano sonoro. A mando de Kraft, Carlos (rosto
cicatrizado em plano-detalhe) levanta-se e sai em perseguição a Paco, seguido de Igor.
A câmera na mão acompanha a perseguição ora atrás de Paco, ora de Carlos e Igor.
Kraft continua sentado à mesa, sozinho e aparentemente tranquilo, bebendo seu whisky. A
grave percussão que se anuncia na extradiegese ainda no interior do restaurante é retomada
sem intervalos e em grande velocidade quando a perseguição ganha as ruas escuras de Lisboa,
revelada pela câmera na mão. As cordas da trilha musical têm frequência e intensidade
aumentadas, amplificando a tensão, dinamizando as imagens entre os cortes, os movimentos
de câmera e a iluminação de inspiração noir.
Depois de despistar Carlos e Igor, Paco chega à porta do Hotel dos Viajantes e briga
com Loli na rua, imaginando que ele roubara o violino, enquanto Igor retorna ao restaurante e
garante a Kraft que ele e Carlos encontrarão Paco. Os dois conversam em francês, ambos com
rostos enquadrados pela câmera em plano-detalhe, ao soar de uma trilha musical com uma
linha melódica aguda e harmonia em teclados, em último plano sonoro. Kraft, com tom de
voz delicado e expressão fria, ameaça Igor e maldiz o Brasil, onde o traficante rouba as
mercadorias.
A trilha musical instrumental com teclados graves e inserções graves e agudas de
arpejos e acordes ao piano pontua toda a trajetória de Paco em busca de Alex e de salvar sua
própria vida. Ele a encontra na loja de Pedro, a agarra e pressiona a dizer o paradeiro do
violino. A música cessa quando ela diz ter dado o violino para se vingar de Igor – valorizando
a informação contida na fala da personagem. Paco informa que Igor está em Lisboa, fazendo
com que Alex e Pedro externem sua preocupação.
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Ao mesmo tempo em que Igor e Carlos chegam ao Hotel dos Viajantes à procura de
Paco, o plano paralelo mostra Alex chorando e pedindo ao rapaz que vá embora, em close,
enquanto este insiste em saber para quem a moça dera o violino, alertando-a de que eles serão
assassinados. Diante do desespero e da fragilidade da moça com a possibilidade de morrer em
Portugal, Paco assume uma postura determinada e ágil, levantando-a do chão e a puxando
para que fujam. Os dois descem as escadas; Paco pede as chaves do carro e dinheiro a Pedro.
Quando Paco diz que os dois vão para a Espanha, Alex revela que vendera seu
passaporte. O instante de silêncio entre os três personagens é seguido da demonstração de
irritação de Paco, novas lágrimas de Alex e a tentativa de Pedro de acalmar os dois. Pedro
rasga a página do atlas com a localização de Boa Vista, cidade cujo policiamento da fronteira
com a Espanha encontrava-se desativado, e, em voz tranquilizadora, os ensina a chegar lá.
Após a despedida e o alerta de Alex sobre presença de Igor em Lisboa, Pedro mostra-se
preocupado com a própria vida. A ausência de trilha musical em toda a sequência valoriza os
diálogos e ruídos, que guardam informações importantes para a resolução da narrativa.
Em frente ao Hotel dos Viajantes, Igor pergunta por Paco aos angolanos, que dão
respostas divergentes. Quando Igor ameaça fazer com que um deles seja deportado, torna-se
motivo de chacota no grupo, que se encontrava em situação regular em Portugal. Tensão e
descontração dividem espaço na breve sequência, assim como os diferentes sotaques e as
informações divergentes que são dadas a Carlos e Igor. Loli assume uma relação de
cumplicidade com o brasileiro Paco, também nascido em ex-colônia portuguesa, quando
omite as informações que tem sobre ele, apesar da discordância dos outros africanos, que
demonstram ter pouco ou nada a perder.

2.2.4. “Oh, minha honey baby”: Paco e Alex buscam a si mesmos na procura pelo outro

Igor e Carlos subornam o porteiro do Hotel Viajantes, que revela o envolvimento de
Pedro com Paco e Alex. A subida do tom da trilha musical que soa constante em cordas
agudas pontua a informação relevante dada pelo porteiro: “Era um português mais ou menos
da sua idade, talvez um pouco mais baixo. (...) Assim... um tipo meio intelectual... com óculos
redondos, à Fernando Pessoa”. Pedro usa os óculos redondos do poeta português, além de
lembrá-lo pela doçura e melancolia no olhar – traços contidos ainda na letra e música da
canção Terra Estrangeira.
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Enquanto isso, Paco e Alex fogem em alta velocidade rumo à Espanha (estrada em
plano geral). A partir de então, o filme assume características de road movie, destacando o
trânsito dos protagonistas rumo a outro país. A alternância de planos revela a solidão e a
distância entre eles, enquanto a música com harmonia em cordas, notas graves sequenciadas
ao piano e ritmo acelerado acompanha a alta velocidade do carro. Acordes dissonantes ao
violão de influência flamenca fazem referência ao destino da fuga.
O ruído do carro passando em alta velocidade na estrada funde-se com o quebrar do
vidro da loja de Pedro, na sequência seguinte (fora de quadro). Desiludido com a traição do
amigo, Igor pergunta a Pedro, em tom triste e solene, sobre o paradeiro de Paco e Alex. O
jogo de planos em plongée (Pedro oprimido por Igor) e contra-plongée (Igor oprimindo
Pedro) evidencia o poder de decisão sobre a vida de Pedro nas mãos do traficante. Diante da
não resposta, Carlos o agride, a mando de Igor, até deixá-lo ensanguentado no chão da loja.
Em paralelo, o tema da fuga para a Espanha retorna com a alternância entre os planosdetalhe dos rostos de Paco e Alex e das mãos dela brincando com o revólver, no carro em
movimento. O rapaz mostra-se inocente, cauteloso, atento; ela, maliciosa, distraída e
imprudente. Os planos separados dos rostos de cada um revelam uma gradativa aproximação
por meio da troca de olhares. Em tom de brincadeira, Alex simula tiros na cabeça de Paco; a
arma acaba disparando por acidente. A trilha cessa com o quebrar do vidro lateral traseiro e o
cantar de pneus do carro; a câmera em plano geral revela o movimento do veículo, após
brusca freada por Paco. As falas em tom de susto, a respiração ofegante e o ruído de um
trovão anunciando a chuva são valorizados com a baixa densidade da textura sonora.
Com o rosto visto através do vidro onde a chuva cai, Alex fala, em tom desencantado,
sobre o desejo de voltar para casa – lugar que, apesar de não saber precisar, está no Brasil,
terra natal para onde ela já havia demonstrado medo de voltar. O rapaz lembra do aniversário
de duas semanas da morte da mãe com a sensação de que uma década inteira havia se
passado, e se entristece com o fato de não lembrar de como ela estava vestida no dia de sua
morte. Alex passa a dar mais atenção ao rapaz a partir destas revelações, identificando-se com
ele pelo fato de ambos estarem sozinhos e longe de casa.
O protagonista então propõe à moça um jogo de adivinhação: ela deveria fechar os
olhos e dizer como Paco estava vestido. Alex resiste à ideia a princípio, mas acaba cedendo,
ante à insistência do rapaz e à longa viagem pela frente. Com o rosto virado para cima
(pescoço e parte do queixo em quadro), ela começa a descrever cada detalhe da roupa de
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Paco. A melodia da canção Vapor Barato (Waly Salomão e Jards Macalé, 1972) é ouvida pela
primeira vez no filme, em viola de arco, pontuando o momento em que, enfim, os dois
começam a se aproximar e a se reconhecer como possibilidade de abrigo um para o outro.
Os ruídos da chuva e do carro recuam ante a entrada da música extradiegética, cuja
harmonia ao violão remete à instrumentação e sequência de acordes tradicionais da música
flamenca. A versão instrumental da canção é a base para o jogo de aproximação entre Alex e
Paco, cujas palavras, pausas e tons substituem o canto da gravação original na voz de Gal
Costa. A alternância entre os planos dos rostos de Paco e de Alex facilitam a percepção de
como eles vão ficando mais íntimos ao longo da sequência.

Figuras 22 a 25 – Paco e Alex aproximam-se durante a fuga, ao som de Vapor Barato (instrumental)

Com a cabeça encostada no assento e rindo de olhos fechados, Alex prossegue com a
descrição crítica e minuciosa das roupas de Paco, que a fita com olhar terno. Atrás deles, um
clarão de farol do carro de trás, faz as gotas de chuva brilharem no vidro através do qual a
câmera revela ora um, ora outro, em plano-detalhe. Sentindo-se à vontade com a brincadeira,
a moça adivinha que o blazer não é dele, já que é muito grande, arrancando o primeiro riso
sincero de Paco na narrativa, simultâneo à melodia aguda do refrão de Vapor Barato. “Não,
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você tá tão mal vestido!”, conclui Paco, cuja gargalhada peculiar também se torna motivo de
chacota de Alex, que o imita.
Enquanto a câmera em plano médio revela a estrada por onde o carro se afasta, Alex
pergunta a idade de Paco, em tom suave. A música instrumental extradiegética cresce em
intensidade e vai para o primeiro plano sonoro, em ritmo de fado, enquanto os faróis deixam
para trás a escuridão e iluminam o caminho adiante, em uma possível referência a um futuro
romance. No plano seguinte, a câmera em plongée mostra Alex dormindo no banco traseiro e
logo se volta para Paco dirigindo sonolento, por vezes fechando os olhos e provocando o
zigue-zague do carro na estrada, no instante seguinte (plano geral).
O carro se aproxima da câmera em novo plano aberto e para fora da estrada. Paco
fecha os olhos e tomba a cabeça para a frente, cansado; levanta-a e olha para Alex (no banco
de trás, fora de quadro. Paco acelera e para o carro em uma estrada de terra mais à frente. A
câmera em plongée revela o local onde o rapaz interrompe a viagem para dormir, enquanto o
andamento da versão instrumental de Vapor Barato desacelera, até cessar.
Alex acorda e se levanta no banco de trás, perguntando se haviam chegado à Espanha.
Sem abrir os olhos, ela abraça o banco da frente e se oferece para dirigir, quando Paco revela
seu cansaço. Ele acaricia o rosto dela com os dedos enquanto ela suspira, sorri e volta a deitar,
saindo do enquadramento. A câmera em plongée mostra Alex deitada, de olhos fechados, em
detalhe. O som-ambiente noturno (grilos) é realçado com a ausência de falas e de música. A
personagem abre os olhos lentamente, enquanto Paco, no plano-detalhe que segue, volta-se
para trás. Novo plano detalhe de Alex no banco de trás revela a moça desperta, seu olhar para
Paco (fora de quadro) e um leve e convidativo sorriso nos lábios.
A cabeça do rapaz entra em quadro e os dois se beijam longamente. A imagem dos
dois é captada pela câmera de ponta cabeça, enquanto as mãos de Paco acariciam o pescoço
de Alex. A imagem gradativamente se escurece em um fade out para preto para logo voltar
em fade in, mostrando o detalhe de Paco despindo Alex, deixando o ombro e os seios dela à
mostra e acariciando-os, simultaneamente ao retorno da versão instrumental de Vapor Barato.
O som ambiente e os diálogos iniciais cessam e dão lugar à música, com solo de viola e
acompanhamento ao violão. Os glissandros na viola ao longo do andamento lento da música
substituem os gemidos da relação sexual que se inicia, enquanto o dedilhar do violão remete
ao passeio detido das mãos de Paco pelo corpo de Alex.
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Figuras 26 a 28 – Relação sexual entre Paco e Alex, ao som de Vapor Barato (instrumental)

Os fragmentos captados pela câmera se esvaem (fade out para preto) e reaparecem
(fade in), recurso já utilizado quando da morte da mãe de Paco, quando este chorava no sofá
com o corpo de Maria no colo. Este artifício retorna ao filme, desta vez evidenciando não uma
perda de Paco, mas o ganho da intimidade e de um novo abrigo em Alex, cuja pele branca é
destacada pela escuridão do ambiente. O jogo de luz e sombra, a dinâmica dos cortes e a
movimentação lenta e sugestiva dos personagens realçam o erotismo da cena.
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Novo plano-detalhe em câmera na mão revela as mãos de Paco, que afastam a parte de
baixo do vestido da moça e tiram sua roupa, mostrando suas partes íntimas. No plano
seguinte, o rosto de Alex aparece destacado; a expressão de prazer e a boca entreaberta
sugerem os movimentos do sexo, até que Paco a beije novamente em quadro. Os flashs
seguintes mostram a silhueta do beijo nos seios dela, o detalhe dos rostos que se beijam com
paixão no escuro, novos fragmentos do rosto de Alex movimentando-se com a boca aberta –
simultâneos aos glissandros na viola –, os rostos suados dos dois sorrindo.
A sequência seguinte inicia-se com um plano-detalhe de Alex deitada no banco
traseiro, com as costas nuas e o vestido na cintura, à luz do dia e ao som do mar e dos
assobios do vento. Ela se levanta e olha ao redor, procurando por Paco, com os cabelos ao
vento. Ao fundo, uma pequena colina arenosa com vegetação rasteira é mostrada através do
vidro do carro. O plano geral em plongée mostra o carro de Pedro sobre a areia, entre
pequenas colinas. A mudança do ponto de vista altera o ponto de escuta, com maior
intensidade dos sons do mar e do vento. Alex sai do veículo, ainda com as costas descobertas.
Acompanhada pela câmera em panorâmica, ela caminha enquanto se veste; corre descalça e
sobe em uma colina de pedras. Ao chegar ao topo, a câmera enquadra seu rosto sorridente em
detalhe, em contra-plongée. O vento revela seu vestido ainda aberto nas costas e ela avança
para além da câmera, saindo de quadro.
Em novo plano geral, a câmera mostra um grande e velho navio encalhado na praia –
materialização da canção Vapor Barato, até então não cantada – e Paco diante dele, em
pequena escala, sozinho. Alex entra em quadro, também pequenina, diante do navio que os
dois passam a contemplar, em plano aproximado. Os ruídos do mar e do vento aumentam de
intensidade com a mudança dos planos. “O olhar é para o país distante e também para o
desalento. Ambos estão juntos. Não há perspectiva de volta, talvez apenas nostalgia, que não
convida a nenhuma ação, e nem sequer à reflexão” (ORICCHIO, 2003, p. 71).
De acordo com Wisnik (2010, comunicação pessoal), foi no intervalo da gravação
desta sequência que a atriz Fernanda Torres começou a cantarolar Vapor Barato, inspirada
pelo navio na praia. Após a evocação da canção a partir da memória involuntária da atriz, o
diretor Walter Salles decidiu, então, inseri-la no filme.
Simultânea aos sons do mar, Vapor Barato é reinserida em versão instrumental pela
terceira vez, então com violões executando livremente a melodia, seguidos de orquestração
em cordas, em notas agudas, pertinentes ao momento de plenitude e paixão vivido pelos
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personagens. A câmera em panorâmica mostra a sombra de Alex projetando-se sobre a areia e
aumentando de tamanho à medida que ela se aproxima, até que os pés da personagem entrem
em quadro e alcancem o mar. As pegadas frágeis na areia molhada são desfeitas pela água, em
uma metáfora da vida instável que Alex leva e da fragilidade de suas raízes e identidades.

Figuras 29 a 32 – Canção Vapor Barato materializada em imagem (navio admirado por Paco e Alex)

Após pisar na areia e ter seus pés cobertos pela onda do mar, Alex chama Paco para
retomarem o caminho rumo a San Sebastián, como se o contato com a terra e a água
lembrasse a personagem de resgatar suas origens por meio das de Paco. A versão de Vapor
Barato se entrelaça com o retorno da música Terra Estrangeira –, que faz a conexão entre
esta e a sequência seguinte – na retomada da fuga do casal – e entre o primeiro e segundo atos
da narrativa.
A câmera em contra-plongée sobre o carro em movimento revela a copa das árvores
que margeiam a estrada ficando para trás, em um ponto de vista diferente da viagem, antes
mostrada com planos da estrada. Tal mudança faz referência aos novos sentimentos entre
Paco e Alex. O dedilhado ao violão em Terra Estrangeira é combinado com as notas agudas
em cordas, em primeiro plano, e com o som do carro na estrada, em segundo plano sonoro.
Enquanto Paco dirige o carro, Alex, no banco de trás, olha a paisagem pela janela. O
plano geral mostra o carro parando para que o protagonista peça informações ao senhor que
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passa de bicicleta, ao tempo que a versão instrumental da canção Terra Estrangeira cessa.
Quando o carro segue viagem, a versão instrumental de Vapor Barato é retomada, em um
breve trecho dedilhado ao violão, que também cessa quando eles chegam a Boa Vista, cidade
indicada por Pedro como tendo a fronteira com a Espanha desativada. A câmera, posicionada
no banco do passageiro atrás do casal, revela a pacata cidade, com o mar ao fundo; o
contentamento dos personagens (de costas) é revelado pela entonação de alívio da voz e pelo
riso de Paco.
Boa Vista é então revelada em plano geral plongée. Na casa da esquina, vê-se uma
placa indicando o caminho para a Espanha, para onde o carro se dirige. Através do vidro
dianteiro do veículo os dois avistam a fronteira, bem como o carro da polícia e um policial de
pé, conversando com dois colegas diante da guarita, ao fundo do novo plano geral. Enquanto
eles aguardam a polícia partir para transpor a fronteira, Alex sugere que comam alguma coisa.
O plano médio seguinte enquadra o balcão em azulejos quadriculados rodeado pela
garçonete, movimento no qual Paco e Alex são revelados à mesa, comendo. A ausência de
música e a escassez de falas permite a atenção aos ruídos dos ambientes interno e externo.
Paco olha fixamente para Alex, que devora a comida e sorri em resposta, em uma sequência
de planos-detalhe. O sol bate no rosto dela, iluminando sua face esquerda. “Eu nunca pensei
que você fosse assim”, diz Paco, em referência à alegria e doçura de Alex. “Eu era assim...
quer dizer, eu sou assim, né?”, ela responde, rindo e provavelmente refletindo sobre como a
experiência de sair do país natal para levar uma vida dura na Europa a transformara.
Alex leva mais um biscoito à boca suja de leite, com seu rosto enquadrado em planodetalhe. Ela emenda sua fala – “Eu era assim... eu sou assim” – com a letra da canção Vapor
Barato, que começa a cantar com voz de contralto – enquanto come e é observada por Paco –,
acompanhada pelo canto dos pássaros (fora de quadro) no som ambiente:

“Oh, sim, eu estou tão cansado
Mas não pra dizer
Que eu tô indo embora
Vou descendo por todas as ruas
E vou tomar aquele velho navio
Oh, minha honey baby
Eu não preciso de muito dinheiro
Graças a Deus
E não me importa, honey
Oh, minha honey baby...”
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Vapor Barato (SALOMÃO e MACALÉ, 1972, in SALLES e THOMAS,
1995).

Figuras 33 a 36 – Alex canta Vapor Barato enquanto come

Alex canta e interpreta a música para Paco, interagindo com ele – como quando
aponta o dedo para o rapaz, em “Eu não preciso de muito dinheiro / graças a Deus”. Nesta
primeira inserção cantada da música, esta já se encontra totalmente imbricada na narrativa,
interpretada pela própria personagem no momento de descontração e tranquilidade do casal
que antecede a chegada de Igor e Carlos à lanchonete.

Quando ouvimos diferentes execuções de uma mesma composição, entramos
em contato com diferentes interpretações do mesmo projeto geral criado pelo
cancionista. A própria noção de intérprete, geralmente próxima à de cantor,
ganha, nesse sentido, nova dimensão: o intérprete é também aquele que
realiza a primeira leitura interpretativa do projeto enunciativo do compositor,
orientando, com sua intermediação, a segunda leitura que será praticada pelo
ouvinte (TATIT, 1997, p. 122).

O projeto enunciativo de Waly Salomão e Jards Macalé materializado originalmente
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na voz de Gal Costa é apropriado/atualizado por Fernanda Torres em plena diegese e sem
acompanhamento musical para, em comunhão com a imagem descontraída de sua
performance, evidenciar o sentimento de um possível reencontro consigo mesma por
intermédio do encontro com Paco.
No plano médio seguinte, Paco conta a Alex, à mesa na lanchonete, como fugira de
Igor em Lisboa, em tom de proeza. A câmera aproxima-se dos dois lentamente (zoom in).
“Cara, eu dava tudo pra ver a cara do Igor!”, diz Alex, prestes a realizá-lo: o arpejo
irregular, agudo e dissonante ao piano; o ruído de alguém passando através da cortina de
sementes da lanchonete; e o sorriso desfeito de Paco sinalizam o aparecimento do traficante,
de óculos escuros e sorridente; e Carlos, no plano posterior.

2.2.5. “Encalhado no fado estou”: a prevalência da incerteza quanto ao futuro

A câmera gira sobre seu eixo quando Igor se aproxima da mesa, sorrindo para Paco e
jogando um beijo no ar para Alex, em tom irônico. “Surpreendeste-me, Paco. Já tu não.
Fizeste tudo que esperava de ti”, fala Igor, pegando um biscoito da cesta sobre a mesa. O
canto dos pássaros no som ambiente (externo) contrapõe-se à tensão que se estabelece na
imagem, demonstrada pelos olhares entre os personagens. Enquanto mastiga em close –
ênfase nos anéis na mão que apoia o queixo –, o traficante lembra o casal de que costuma
cumprir suas promessas, afirmação pontuada pela entrada de uma leve e constante trilha
musical extradiegética em cordas que passa a crescer em textura (acréscimo de frequências
dissonantes) com o aumento das expectativas dos personagens.
Paco e Alex comunicam-se com o olhar em sucessivos planos-detalhe de seus rostos,
enquanto estão com Igor e Carlos à mesa. A pergunta do traficante sobre o paradeiro do
violino e a resposta de Paco – “Na mala do carro” –, a indagação sobre a chave do veículo e a
informação de que estaria na bolsa de Alex são pontuadas pelo soar grave e repetido de um
sino, ao longe. Alex olha para Paco, surpresa com a resposta do rapaz, que não corresponde à
verdade. Paco mente com segurança; olha para a moça, tranquilizando-a; levanta-se ao sinal
de cabeça de Igor e dirige-se ao carro, acompanhado por Carlos e pela câmera. Um ronco de
motor de moto (fora de quadro) inicia-se no som ambiente, ao passo que na música é inserida
uma percussão pontual – o que agrega novas texturas àquela sequência-clímax da narrativa.
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Paco olha de relance para Alex e sorri. À mesa, Igor acompanha o olhar da moça em
resposta, tira os óculos e continua comendo. Em plano paralelo, Paco passa através da cortina
de semente, acompanhado pela câmera, em direção ao carro; depois é Carlos quem sai da
lanchonete. Do lado de dentro, Alex olha para Igor com medo; a expressão séria do traficante
dirigida à moça imprimem credibilidade à cobrança da dívida e à revelação do destino de
Pedro, quando Igor tira do bolso os óculos quebrados do amigo.
O plano médio em câmera na mão do exterior da lanchonete mostra Carlos, de costas,
seguindo Paco até o carro onde ele supostamente pegará o violino. O protagonista para em
frente ao porta-malas com a bolsa de Alex nas mãos, quando o ruído grave de um sino volta a
soar. Frequências agudas (instrumento de sopro e bateria) incorporados à trilha prenunciam o
acorde grave e dissonante ao piano que pontua o plano seguinte: à mesa, Igor inclina-se e vê a
chave do carro pendurada na cadeira, atrás do paletó usado pelo rapaz, em close. Também
surpresa pelo fato de a chave não estar na bolsa levada por Paco, como ele dissera, Alex olha
para Igor.
O plano-detalhe das mãos de Paco sacando o revólver da bolsa da moça e atirando em
Carlos marca o auge da trilha musical extradiegética, à qual são incorporadas arranjos agudos
e dissonantes em cordas. No plano-detalhe seguinte, é Carlos quem atira em Paco. Dentro da
lanchonete, Alex se assusta com os disparos, enquanto Igor se levanta. Em uma sequência de
planos curtos e em close, a moça volta-se abruptamente para o traficante, pega um garfo sobre
a mesa e o enfia no pescoço de Igor, ao mesmo tempo em que arranjos em metais (agudos) e
ao piano (graves) são acrescidos à música. Em seguida, Alex quebra uma garrafa na cabeça
do criminoso, que cai ensanguentado, com uma expressão de terror.
A mesa desarrumada na lanchonete é mostrada em plano médio plongée.
Acompanhada pela câmera, Alex, de pé, pega o paletó de Paco, a chave e sai, deixando Igor
contorcendo-se no chão (visto de cima), repleto de cacos de vidro. Até esse instante, a trilha
musical cresce em intensidade e textura, no auge da tensão. A câmera na mão segue Alex (de
costas) desfocada, em primeiríssimo plano, passando pela cortina de bambu e saindo da
lanchonete. Gritanto por Paco, ela encontra o corpo de Carlos – fato pontuado pelo arpejo
grave e dissonante ao piano, incorporado à trilha musical extradiegética com arranjo constante
de cordas e leve percussão. Alex rodeia o carro e encontra Paco ferido e desacordado.
A respiração ofegante e o som intenso, grave e reverberado de um violoncelo inserido
na música reforçam a ação da moça de pegar Paco nos braços, erguê-lo e colocá-lo deitado no
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banco dianteiro do carro, com a cabeça sobre seu colo. A câmera na mão revela a ação em
fragmentos aproximados, enfatizando o desnorteio da personagem. Os planos-detalhe
seguintes ao som dos trinados de bandolim incorporados à música revelam rostos de velhos
habitantes de Boa Vista, que observam a violência da cena com estranhamento.
O plano geral em plongée mostra os fundos da lanchonete, o carro de Igor estacionado
e o corpo de Carlos no chão. Alex dá partida no carro de Pedro e sai em disparada (câmera em
movimento descendente), enquanto idosos curiosos aglomeram-se ao redor do corpo na rua. A
percussão em pulso acelerado marca a retomada da fuga do casal rumo à Espanha.
Alex dirige chorando, com a cabeça de Paco no colo, em plano médio. O rapaz acorda,
estende a mão ensanguentada para ela e tenta falar, impedido pela fraqueza. Em tom exaltado,
Alex pede para que ele não fale e pressione a própria barriga com força para estancar o
sangramento. A presença de cordas e do arpejo longo e grave ao piano da música instrumental
extradiegética continua nesta sequência, com o acréscimo de um arpejo mais agudo ao piano,
também dissonante, quando Paco desfalece e Alex tenta reanimá-lo, enquanto dirige.
Ao assumir o ponto de vista de Alex, a câmera revela a estrada através do vidro
dianteiro do carro e a guarita da fronteira que se aproxima. A trilha musical, o choro da
personagem e o som do motor do veículo em alta velocidade compõem a banda sonora da
sequência. Paco também chora e sente dor, tendo seu rosto enquadrado em close no plano
seguinte.
Do banco traseiro, a câmera mostra Alex dirigindo e passando pela guarita da fronteira
em altíssima velocidade. O carro choca-se contra a cancela – momento em que as cordas em
frequências agudas e dissonantes subitamente recuam com a música, marcando a transposição
da fronteira com a Espanha. “Paco, não dorme, Paco. Não dorme que eu tô te levando pra
casa!” – a fala de Alex é sublinhada com o recuo da trilha musical instrumental no instante
imediatamente anterior e remete à vontade de Paco de voltar à terra da mãe.
Paco abre os olhos e sorri para Alex, mesmo com dor, o que é revelado com o close
em seu rosto. A moça chora e sorri ao mesmo tempo, falando carinhosamente com ele, para
mantê-lo acordado. Ela olha para o futuro – estrada à frente – com uma expressão de
desamparo e volta a cantar um trecho da canção Vapor Barato, desta vez com voz mais
aguda, por causa do choro/riso simultâneo, embalando a dor dos dois:
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Talvez eu volte
Um dia eu volto, quem sabe
Mas eu preciso esquecê-la, eu preciso...
Oh, sim, eu estou tão cansado
Mas não pra dizer
Que eu tô indo embora
Vapor Barato (SALOMÃO e MACALÉ, 1972, in SALLES e THOMAS,
1995).

Figuras 37 a 40 – Alex canta Vapor Barato para Paco ferido; sua voz se entrelaça à de Gal Costa

A ambiguidade do canto de Alex revela-se nos versos da canção que entoa. Não se
sabe se o casal conseguirá chegar a San Sebastián e regressar às origens de Paco; talvez Paco
e Alex não sobrevivam; talvez o retorno mencionado na canção diga respeito à provável
morte do casal. Os planos-detalhe alternados dos rostos de Alex (desamparada) e Paco
(sereno) revelam apenas que eles estarão juntos.
Quando ela recomeça a canção na diegese – “Oh, sim...” –, em primeiro plano sonoro,
ouve-se, na extradiegese, o violino executando a melodia de Vapor Barato – e harmonia ao
violão –, em segundo plano, em resposta ao canto de Alex. O instrumento cujo não
reaparecimento até aqui levara ao conflito final entre o casal e Igor/Carlos e à quase morte do
protagonista retorna à narrativa na instância sonora, entremeado pelo canto agudo de Alex,
por meio do qual a personagem demonstra sua dor e prenuncia uma separação definitiva de
Paco.
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Não é difícil demonstrar que as tensões harmônicas obedecem a uma
hierarquia de graus que regulamentam a trajetória da melodia e que toda vez
que a tensão regride, o movimento corresponde à finalização. (…) E não é só
a tonalidade que assegura a tensão. Toda inflexão da voz para a região
aguda, acrescida de um prolongamento das durações, desperta tensão pelo
próprio esforço fisiológico da emissão. Esta tensão física corresponde, quase
sempre, a uma tensão emotiva e o ouvinte já está habituado a ouvir a voz do
cantor em alta frequência relatando casos amorosos, onde há alguma perda
ou separação que gera um grau de tensão compatível (TATIT, 1997, p. 101).

A voz de Gal Costa66, registrada na gravação original da canção de Waly Salomão e
Jards Macalé, assume o canto na extradiegese – “Vou descendo por todas as ruas...” –,
quando o sofrimento no interior do carro dá lugar ao plano geral da estrada e a câmera em
plongée acompanha o carro em alta velocidade por entre a vegetação em solo arenoso. Alex
continua cantando e chorando (fora de quadro); a grande intensidade de sua voz, em
primeiríssimo plano sonoro, não condiz com a longa distância entre ela e a câmera – recurso
que enfatiza o desamparo da personagem e o diálogo entre o seu canto e o de Gal Costa. O
som ambiente cessa e dá lugar à gravação original de Vapor Barato com as intervenções de
Alex, ora antecipando, ora repetindo com os mesmos versos entoados por Gal, em um
“cânone67 irregular” em que a voz de uma nunca alcança a da outra.

Vou descendo por todas as ruas
E vou tomar aquele velho navio
Eu não preciso de muito dinheiro
Graças a Deus
E não me importa, honey
Oh, minha honey baby
Baby, honey baby
Oh, minha honey baby
Oh, minha honey baby...
Honey honey baby... Ah....
Vapor Barato (SALOMÃO e MACALÉ, 1972).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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De acordo com Jairo Severiano e Zuza Homem de Mello (1998): “o show ‘Gal a Todo o Vapor’, que virou
elepê, foi o grande acontecimento musical do verão de 1972, transformando a cantora em musa e mito sexual da
turma que frequentava o Pier de Ipanema, local também chamado de Dunas da Gal ou Dunas do Barato. (…)
Sobre essa letra (“Oh, sim, eu estou cansado / mas pra dizer / que não acredito mais em você”), Macalé pôs uma
melodia e ‘Vapor Barato’ se tornaria o hino dos hippies (especialmente dos que frequentavam as Dunas), que era
cantado com entusiasmo pelas plateias do show da Gal (SEVERIANO e MELLO, 1998, p. 179). Nota-se uma
semelhança entre a composição visual da personagem Alex e a jovem Gal Costa da década de 1970.

67

Polifonia entre vozes de mesma linha melódica que entram na música em tempos diferentes.
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No momento do refrão – “Oh, minha honey baby” –, arranjos em frequências agudas e
expressivas ao violino na extradiegese unem-se à voz de Gal Costa. A câmera em plongée
adianta-se ao carro, mostrando-o avançar, de longe, pela paisagem árida da incerteza do
destino do casal.
A inserção de Vapor Barato na narrativa resgata a metáfora da viagem suscitada pela
canção na década de 1970 – quando fora lançada no álbum Gal a todo vapor (1972) –,
comprovando os traços de road movie do segundo ato de Terra Estrangeira.

Gal tinha ficado no Brasil como uma espécie de representante do grupo
baiano tropicalista. Seu show Fa-Tal/ Gal a todo vapor, concebido e dirigido
por Waly, era o dínamo das energias criativas brasileiras - e todos os artistas,
cineastas, jornalistas e jovens em geral reconheciam isso (VELOSO, 1997,
p. 317).

O fade out da imagem para preto coincide com o cessar gradativo da canção e com o
fade in em som e imagem de uma estação de metrô movimentada. O som de um violino
tocado por um senhor cego num canto da estação reverbera e promove a continuidade tonal
(lá menor) da trilha cancional dos planos anteriores. A câmera aproxima-se do violinista cego,
de óculos escuros, tocando ao lado do estojo do instrumento aberto que recebe algumas
moedas das pessoas passam pelo saguão.
O plano-detalhe do rosto do violinista de óculos escuros revela um discreto sorriso ao
interpretar a peça. O close seguinte do estojo do instrumento revela o chute que a caixa leva
de alguém apressado. Quando alguém pega o estojo do chão, a luz faz brilhar as pedras de
diamante (em close), que são pisoteadas pelas pessoas em trânsito, enquanto o senhor
prossegue com a peça executada no Stradivarius.
É o percurso da mercadoria contrabandeada que vai determinar o caminho
de Paco, de São Paulo a Lisboa, e de Lisboa à fronteira; seu envolvimento
com Alex, os conflitos com os traficantes, etc. É o percurso deste
"significante" (cuja realidade material só aparece no fim da história) que
determina as posições objetivas da trama e subjetivas dos personagens (…).
Além disso, é o bem material (…) que funciona como parte "ativa". É em
torno deles que os personagens se agitam, se associam ou entram em
conflito. (…) Por isso, os momentos finais desses filmes são epifânicos (…).
Uma pálida e óbvia verdade reluz no final desses filmes – o valor monetário
só tem significado num contexto social (ORICCHIO, 2003, pp. 196-197).

A melodia conecta-se ao reinício de Vapor Barato, após o fade out da imagem para os
créditos sobre preto. Ouvem-se arranjos expressivos ao violino – repleto de glissandros, de
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frequências graves às agudas e vice-versa – ao longo de toda a canção, não constantes em sua
gravação original. A importância narrativa, no som e na imagem, do violino e da canção no
filme são, mais uma vez, sublinhados com o entrelançamento final dos dois, em uma costura
flexível entre diegese e extradiegese.
2.3. Solidão reverberada: as relações entre as canções no filme e a trilha musical original
A trilha musical original de José Miguel Wisnik – compositor, arranjador e
responsável pela execução de pianos e teclados – revela o drama e a solidão de que trata o
filme ainda nos créditos iniciais. As notas agudas tocadas ao piano; a intensidade do ataque
dessas notas; o contraste entre frequências agudas e graves, a melodia dissonante e a grande
reverberação no tratamento da versão instrumental da canção original Terra Estrangeira –
indicando poucos obstáculos enfrentados pelo som para que pudesse ser refletido em um
ambiente – anunciam, no início do filme, a história de Paco e Alex, e têm correspondência
direta com a estética adotada no plano visual: opção por preto e branco na fotografia, planos
gerais, fusões de entrada e saída de planos. Acrescente-se que sequências de perseguição,
suspense e perigo presentes no filme são dinamizadas com a presença da música, que, assim
como a correria dos personagens na imagem, imprime ritmo e agilidade às cenas.
A relação entre som diegético e o extradiegético define situações de contraste: Miguel,
namorado de Alex, toca trompete em um bar português; quando o solo é substituído por uma
lambada, Alex, recém-chegada ao local, é tirada para dançar por um imigrante africano,
despertando ciúmes no namorado. Aqui, o ritmo alegre e dançante contrasta com o mal-estar
do casal. Em outra situação, quando Paco, Ígor e o francês destinatário da encomenda levada
pelo jovem estão num restaurante, a apresentação de um fado português, ao mesmo tempo em
que sublinha sentimentos despertos pela narrativa – saudade, cansaço, abandono –, contrasta,
pelo seu caráter de entretenimento do público do local, com a pressão a que Paco é submetido
para entregar o pacote que na verdade perdera.
Os personagens comentam sobre a música executada/ouvida dentro do espaço
diegético: no primeiro caso, Miguel e seu amigo violinista Pedro comentam que o solo de
trompete apresentado por este último não havia feito tanto sucesso quanto a lambada colocada
a seguir. No segundo caso, diante de uma apresentação de fado no restaurante, os dois
franceses comentam: “fado significa destino”, antes da chegada de Paco e Ígor ao local.
Quanto à relação entre as intensidades da música e dos diálogos em simultaneidade, a
trilha musical pode gerar, propositadamente, excesso de carga dramática – como quando Paco
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vai ao antiquário de Ígor e este começa a falar como se recitasse um texto teatral – ou
confusão entre sons – quando Paco, imaginando que o angolano Loli roubara a encomenda,
entra no apartamento dos africanos, que o hostilizam de forma incompreensível, devido à
intensidade da música. Por outro lado, a economia na inserção da trilha em várias sequências
enfatiza as demais ocorrências sonoras (diálogos e ruídos), quando estas são significativas
para a compreensão da trama.
Trechos musicais “inaudíveis”, conforme a classificação da música para filmes por
Gorbman (1987), também habitam a película, sobretudo no “primeiro ato da tragédia”,
enquanto notícias sobre a implantação do plano econômico do então presidente Fernando
Collor são veiculadas na televisão, pondo fim não somente ao sonho de Maria de conhecer a
terra de seus antepassados, como também, de forma poética, à própria vida da personagem –
momento em que essa trilha musical para de se intensificar para dar lugar ao tema da dor do
filho.
A aridez inevitável da metrópole é contemplada pela linguagem musical por meio da
versão instrumental da canção Terra Estrangeira – o que liga, na trama, São Paulo (melodia
ao piano e, depois, no violino) e Lisboa (fado português), antes mesmo do encontro dos
protagonistas, que compartilham sentimentos parecidos, porém separados pelo Atlântico. A
relação música-lugar também se faz presente em outras ocasiões: quando, do avião, Paco vê
Lisboa, violão e bandolim unem-se ao piano e às cordas num tema instrumental que lembra o
fado. No momento em que Paco e Alex cruzam a fronteira portuguesa rumo à Espanha, a
trilha musical adquire nuances “flamencas” com o dedilhar de violões.
Quando a música africana ouvida no aparelho de som dos imigrantes angolanos invade
a rua ou a pensão onde moram, ela mostra como eles conseguem suportar, por meio da alegria
de suas tradições, o preconceito e a difícil situação como estrangeiros. A música demarca o
lugar do imigrante negro em Portugal, mencionando sua cultura de origem. Eles são vistos
sempre em grandes grupos, dançando, reagindo à música alegre que ouvem. Tais canções
destacam “cenas de alívio ou respiração”, ao serem colocadas entre sequências de perseguição
ou suspense.
O violino possui uma função chave na narrativa, sendo o elemento conector central
entre música e imagem na obra. A trama desenrola-se a partir do momento em que Paco
precisa, a pedido de Ígor, entregar uma encomenda – o Stradivarius com diamantes
escondidos no estojo. Solos de violino podem ser ouvidos a partir do momento em que Paco
vê a mãe morta, no Brasil. Quando, na cena seguinte, Pedro aparece tocando viola em sua loja
de partituras, está selada a relação com Portugal. Ouve-se o mesmo instrumento na cena de
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sexo entre Alex e Paco, revelando uma livre interpretação da melodia da canção Vapor
Barato.
A relevância da canção de Jards Macalé e Waly Salomão, cuja composição é anterior
ao filme, faz dela a canção-tema da película: a letra, a princípio não revelada – porém
conhecida, por se tratar de uma canção popular de destaque na década de 1970, com várias
regravações posteriores – remete aos sentimentos expressos pelos personagens; as sequências
harmônicas descendentes lembram fragmentos de música flamenca; os saltos intervalares da
melodia convergem com a paixão revelada na interpretação dos atores, no alto contraste na
fotografia, nos movimentos e enquadramentos da câmera. Essa organicidade que caracteriza a
aderência da canção na narrativa cinematográfica comprova que ela serve ao filme, não se
tornando, nesse caso, uma obra de arte maior que ele – apesar de sua popularidade e de se
configurar também como um significante independente de emoções68.
O navio encalhado na praia materializa a canção em imagem, antes mesmo de que a
voz de Alex ou de Gal entoem a canção e mencionem o navio contido na letra. “Encalhado no
fado estou”, diz a letra inaudível da canção original, em uma possível menção ao navio
revelado na imagem e ao triste e ambíguo destino do casal protagonista.
Preexistentes ou originais, reforçadas ou recuadas ao longo da trama, presentes ou não
na diegese, as canções e a trilha musical instrumental têm como função primeira servir à
narrativa fílmica, não se submetendo à imagem, mas colaborando com ela. Cantada ou não, a
música não só fornece pistas narrativas ao espectador como motiva o desenrolar da história,
interage com os personagens, é comentada por eles e promove a continuidade rítmica entre
planos e cenas. O uso que se faz dela é funcional; a economia evita excessos e o consequente
desgaste do recurso musical.
Vapor Barato está para o conjunto de canções do filme – brasileiras, africanas,
portuguesas (fado) – assim como Terra Estrangeira – a canção original de letra calada, porém
implícita – está para a trilha musical instrumental. Tratam-se de temas musicais principais que
se entrelaçam em estrutura e significado, nas instâncias sonora e imagética, de forma não
óbvia – como a explicitação da letra das canções no filme poderia parecer –, mas sugerida e
revelada em maior ou menor grau de sutileza ao longo da narrativa fílmica.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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O espectador-ouvinte pode nutrir sentimentos e interpretações prévias em relação à canção, que, após
“resgatada” por Walter Salles para o filme, foi regravada por alguns artistas contemporâneos, como o grupo de
rock O Rappa, em 1996 (álbum Rappa Mundi); Zeca Baleiro (como música incidental em À flor da pele),
Daniela Mercury, 2005 (álbum Clássica, gravado ao vivo) e a banda underground carioca Vulgue Tolstoi, em
2001 (álbum Impaciência), sendo esta última a versão menos conhecida.
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CAPÍTULO 3
Durval Discos: do cômico ao absurdo, os dois lados do vinil
A passagem da comédia leve a situações surreais é a responsável pela estranheza
causada por Durval Discos (Anna Muylaert, 2002). O lado A e o lado B do filme – divisão
sugerida pela produção já na capa da cópia em DVD69 –, remetidos metonimicamente aos
lados do disco de vinil, contrastam entre si por meio de como as canções são inseridas na
trama e geram gradativamente uma tensão que se apresenta ao espectador como “inesperada”.
O lado A – no qual as canções de exílio da década de 1970 têm destaque – trata do
cotidiano de Durval (Ary França) e sua mãe Carmita (Etty Fraser). Proprietário de uma loja de
LPs situada no bairro de Pinheiros, São Paulo, Durval, um cabeludo de 45 anos, com visual
setentista e trejeitos de “maluco beleza”, guarda uma rica discografia do rock e da música
popular brasileira, em meio ao cenário criador de uma atmosfera nostálgica e familiar. A
promessa de uma sociedade alternativa (o “velho”, o LP) e a sociedade de consumo (o então
“novo”, o CD) marcam a dicotomia que imprime comicidade ao filme. Defensor do LP,
Durval exalta a qualidade das canções gravadas no vinil, a possibilidade de ver o tamanho das
faixas e a existência dos dois lados (o A e o B), em detrimento da qualidade do som e da
tecnologia até então trazidas pelo CD.
Kiki (Isabela Guasco), a menina de cinco anos deixada na casa de Durval pela
sequestradora disfarçada de empregada Célia (Letícia Sabatella) é a personagem que, no
plano visível, desencadeia o lado B, rompendo o aparente equilíbrio inicial. Ao contrário de
Durval, que clama pela proteção materna e vive na barra da saia de Dona Carmita – ou, como
Mestre Jonas, na barriga da baleia, como anuncia a canção que dá início ao filme – Kiki
adapta-se bem à nova situação, mesmo distante da mãe.
Quando Durval e Carmita descobrem se tratar de uma criança sequestrada, Carmita
passa a fugir da realidade, comendo compulsivamente e impedindo, por várias vezes, que
Durval chame a polícia para levar Kiki. O lado B – no qual a trilha musical original em
destaque dialoga com algumas canções-chave – configura-se, assim, em torno da senilidade e
da obsessão de Carmita e da inocência e tranquilidade de Kiki, que pensa estar na fazenda de
sua tia Clara – para desespero de Durval, o único que consegue estar lúcido e consciente da
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Na capa do DVD, lê-se: “Tudo na vida tem um lado A e um lado B”. DURVAL Discos. Direção: Anna
Muylaert. Produção: Sara Silveira. Intérpretes: Ary França; Etty Fraser; Isabela Guasco; Letícia Sabatella;
Marisa Orth e outros. Roteiro: Anna Muylaert. Música: Pena Schmidt (produção musical), André Abujamra,
Mulheres Negras. Brasil: Dezenove Som e Imagens/África Filmes, 2002. 1 DVD (96 min).
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gravidade dos fatos. Elemento estranho que rompe com a harmonia inicial, Kiki, apesar das
várias tentativas de Durval, só será “expulsa” quando não houver mais qualquer possibilidade
de reequilíbrio.
Elisabeth (Marisa Orth), a funcionária da doceria vizinha, descobre a menina
sequestrada na casa de Durval, e Carmita a mata em seguida com a arma encontrada na mala
abandonada por Célia. O corpo é levado para o quarto da mãe de Durval, enquanto Kiki se
diverte com o cavalo branco que fizera Durval comprar e Carmita colocar dentro de casa. A
menina entra no quarto e vê a “Braça de Neve dormindo”, enquanto Carmita, com roupa de
festa, sobe trazendo o cavalo para dentro do quarto. Está composta, finalmente, a cena mais
absurda do filme: Kiki, vestida de bailarina montada no cavalo ao lado do corpo de Elizabeth,
pega sua vassourinha e começa a pintar a parede do quarto com a “tinta vermelha” (o sangue
da morta), sob os aplausos de Carmita e as expressões de horror de Durval.
No desenlace da trama, Durval pede para Loli (Tânia Bondezan), a dona da doceria,
chamar a polícia para levar a menina e, muito expressivamente, suspira de alívio por voltar à
“realidade” – que nunca será a mesma depois da música do lado B. Há então um corte brusco,
que dá lugar à demolição da loja Durval Discos, sem mais explicações, coroando a rendição
do velho – entediante, decadente e marcado pelo abandono – ao novo – interessante,
ascendente e repleto de possibilidades.

3.1. Lado A: som, imagem e canções gravadas no vinil
O gradativo aumento de intensidade do som ambiente de grilos, cigarras, aves e do
trotar de cavalos sobre a cartela preta com as marcas dos patrocinadores antecipa o plano
geral que então se revela na imagem: ao cair da tarde, cavalos correm pela fazenda. A
primeira sequência logo apresenta Kiki, personagem em torno da qual a “virada de disco” da
narrativa se concretiza. Do lado de fora da cerca, a câmera revela a menina, que, com o soar
impaciente de uma buzina de carro (ausente do quadro), despede-se dos animais, pensando
estar se dirigindo à fazenda da tia Clara. As sequências que se seguem à primeira não
esclarecem a origem e o destino de Kiki: os primeiros sons e imagens de Durval Discos
configuram-se em um misterioso preâmbulo a ser desvendado ao longo do filme.
3.1.1. Mestre Jonas, a baleia e a profecia de uma canção ressignificada
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A apresentação do bairro de Pinheiros (São Paulo), onde vivem Durval e Carmita,
ocorre ao som da canção extradiegética Mestre Jonas (Luiz Carlos Sá, Zé Rodrix e
Guttemberg Guarabyra, 1973), rearranjada e regravada pelos Mulheres Negras (André
Abujamra e Maurício Pereira). O trêmulo das guitarras com influências de surf music, em
conjunto com acordes reverberados de guitarra e o soar dos pratos da bateria ambientam e dão
o tom das imagens de Pinheiros visto do alto de uma grua, em movimento descendente, até
que a placa da esquina surge, com os dizeres “África Filmes apresenta”.
Após a expectativa gerada pela introdução da canção, a câmera, em solo, ganha a rua
e, em steadicam, caminha pela cidade, revelando os nomes integrantes do elenco do filme
impressos em lugares do cotidiano. Ouve-se a voz de Maurício Pereira na canção, entrelaçada
aos sons da paisagem urbana em quadro:
Dentro da baleia mora mestre Jonas
Desde que completou a maioridade
A baleia é sua casa, sua cidade
Dentro dela guarda suas gravatas, seus ternos de linho
E ele diz que se chama Jonas
E ele diz que é um santo homem
E ele diz que mora dentro da baleia por vontade própria
E ele diz que está comprometido
E ele diz que assinou o papel
Que vai mantê-lo preso na baleia até o fim da vida
Até o fim da vida
Mestre Jonas (SÁ, RODRIX e GUARABYRA, 1973/MULHERES
NEGRAS regravação, 2002).

A câmera entra em uma casa de jogos eletrônicos. O nome de Ary França, ator que
interpreta Durval, aparece estampado numa máquina de pinball, ao mesmo tempo em que
ouvimos o primeiro verso da primeira estrofe da canção: “Dentro da baleia mora mestre
Jonas”, em uma associação entre o personagem da narrativa cancional àquele da narrativa
fílmica. A câmera explora o espaço do fliperama, onde, ao fundo, um rapaz usa uma camisa
laranja de time de futebol, com o nome de Etty Fraser, a atriz que interpreta Carmita. O verso
“Dentro dela [baleia] guarda suas gravatas, seus ternos de linho” relaciona-se à preocupação
de Carmita em colocar sua melhor roupa para, em um estágio avançado do filme, entregar
Kiki à polícia. As imagens ocorrem em concomitância com a primeira estrofe da canção, que
apresenta uma harmonia tonal descendente e um andamento que lembra o de uma caminhada
pela cidade.
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De dentro da loja, a câmera gira e revela a rua, por onde passa um skatista, cujo
percurso passa a acompanhar ocasionalmente. Entre ruídos urbanos e manobras de skate no
asfalto, ouve-se o refrão, em harmonia ascendente, enumerando as ações de Jonas: “E ele diz
que se chama Jonas / E ele diz que é um santo homem / E ele diz que mora dentro da baleia
por vontade própria...”. As guitarras distorcidas da canção soam repetida e livremente entre o
refrão e o solo de saxofone, acrescidas de metais e do som agudo e marcado de um triângulo.
Em um poste, vê-se num cartaz o nome de Marisa Orth – que interpreta a garçonete Elizabeth
– e, abaixo dele, a frase “Quitutes de todos os tipos”, em uma alusão à doceria da Loli, onde
Elizabeth trabalha. A seguir, a câmera passa por sinalizadores vermelhos de garagem trazendo
o nome de Letícia Sabatella, que interpreta a sequestradora Maria de Fátima/empregada Célia,
em uma possível referência ao perigo que a personagem representa na trama.
Quando a câmera entra em um chaveiro, revela um painel repleto de chaves, já ao som
de um solo grave e reverberado de saxofone na canção. A chave é um objeto de cena decisivo
na narrativa, uma vez que Carmita esconde as chaves de casa na privada para impedir que
Durval entregue Kiki à polícia. No entanto, Kiki as descobre no banheiro, enquanto a polícia
bate à porta, acionada por Loli. O painel de chaves revelado pela câmera logo no início do
filme traz, assim, mais uma pista acerca dos elementos fundamentais à resolução da trama.
Ainda no interior da loja, a câmera se volta para uma parede àspera, onde se encontra
pendurado um calendário em cuja capa estão impressos os nomes de André Abujamra e Théo
Werneck. Enquanto o solo de saxofone atinge suas notas mais agudas e ouve-se som de carros
passando, a câmera sai da casa de chaves e atravessa a rua, o que pode se configurar em uma
sutil pista da passagem do lado A para o lado B da narrativa.
O refrão da canção se repete, enquanto a câmera, do outro lado da rua –
metaforicamente, o lado B – entra em uma lanchonete e revela, na parede, um letreiro onde se
leem várias combinações do nome: Apresentando: Isabela Guasco – 5 anos. O nome e a idade
da atriz que interpreta Kiki surgem após a câmera atravessar a rua. Na canção, Maurício
Pereira conclui o refrão com um verso falado com ênfase: “Até o fim! ”, em uma possível
relação com o final do filme, que se inicia e se encerra com o lado B.
Ao som de um breve solo de guitarra com arranjos de metais, a câmera dá meia volta e
sai da lanchonete. Ouve-se então a voz de André Abujamra na canção: “Dentro da baleia a
vida é tão mais fácil / Nada incomoda o silêncio e a paz de Jonas”. Simultaneamente à virada
de bateria que ocorre na canção, a câmera enquadra o interior de uma loja de instrumentos,
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com uma bateria no centro e, nela, um cartaz amarelo: “Participação especial: Rita Lee ”. Ao
sair da loja, a câmera encontra o skatista do início da sequência, enquanto Maurício Pereira
retoma o vocal principal da canção: “Quando o tempo é mau a tempestade fica de fora / A
baleia é mais segura que um grande navio...”.
O arranjo ascendente de metais do refrão soa sem vocal e atinge seu ápice, ao passo
que, saindo da lanchonete, o enquadramento se eleva, em contra-plongée, para as placas azuis
indicando duas ruas que se cruzam naquela esquina: “Um filme de Anna Muylaert” com a Rua
Teodoro Sampaio. O corte desta imagem para o plano geral da casa/loja Durval Discos
(câmera em grua, movimento descendente) coincide com o ritmo e os acordes conclusivos da
canção na guitarra reverberada, com algumas intervenções de saxofone. Um indicador de
tempo e lugar aparece sobre a imagem: “São Paulo, 1995.”.
O enquadramento gradativamente aproximado revela a doceria da Loli, que, com o
netinho Pedro Henrique (Joaquim Muylaert) no colo, acena para alguém fora de quadro na
sacada da loja – Carmita, revelada pelo movimento ascendente da câmera, enquanto
saxofones na canção fazem soar repetidamente o arranjo posterior ao refrão. Ao som do
triângulo e dos acordes de guitarra do final da música, a câmera realiza movimento
descendente, passando por Carmita e pelo letreiro da loja, até chegar no vitrô com grades
azuis através do qual Durval observa o movimento na rua. Quando soa o acorde final da
guitarra, o enquadramento aproximado revela o reflexo do vidro: veem-se, ao mesmo tempo,
o interior da loja (baleia onde está Jonas/Durval, o lado A) e a cidade (o desconhecido, o
improvável lado B) que ele observa.
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Figuras 41 a 45 – Apresentação dos personagens e
pistas narrativas no início de Durval Discos, ao som
da regravação de Mestre Jonas pelos Mulheres
Negras

A canção Mestre Jonas inserida ao longo de todo esse trajeto desenhado pela câmera e
revelado na imagem fornecem, em referências mais ou menos evidentes, informações e
associações importantes para a compreensão do desenvolvimento da narrativa. O conforto e a
previsibilidade esperados no interior da baleia/casa/loja em que se encontra Jonas/Durval
(cosmos) são ameaçados pelas infinitas possibilidades trazidas pela tempestade do lado de
fora (caos) e acabam sucumbindo a elas. As imagens em sinuosos movimentos de câmera
revelam o cotidiano da cidade e, nele, pontos visuais de atenção (apresentação do elenco),
enquanto a ambiência obtida com a regravação da canção feita especialmente para o filme –
segundo o produtor musical Pena Schmidt (2005)70 – anuncia o início de uma “epopeia
urbana”.
Conforme relatado à autora, à época da produção de Durval Discos, Schmidt
desenvolvia uma pesquisa de arquivos em mp3 na internet, para seu acervo pessoal de surf
music – subdivisão do rock marcada pela presença de guitarras reverberadas, contrabaixo e
bateria, sem vocal. Por meio da internet ele teve acesso a centenas de bandas do mundo
inteiro adeptas do gênero, e sua coleção chegou a cerca de 1.300 músicas. Tratava-se,
segundo ele, de um tipo de música surgido entre as décadas de 1950 e 1960, cujas grandes
referências eram a conquista do espaço – daí nomes de bandas como Leika e os Sputiniks
(Finlândia) –, as novelas de detetive americanas da época e o mar.
Enquanto assistia às gravações da abertura do filme, cuja trilha musical original estava
sendo trabalhada por André Abujamra, Schmidt teve a ideia de embalar aquele planosequência com algo que ele chamou de surf progressivo, “com uma levada épica e um ritmo
quase marcial” (SCHMIDT, 2005, comunicação pessoal), acompanhando a evolução do
skatista pelas ruas de Pinheiros. Ao compartilhar a ideia com Abujamra, os dois decidiram
unir os elementos pesquisados por Schmidt com a ressurreição do grupo musical Mulheres
Negras, o qual Abujamra havia integrado. Os dois produziram então a regravação da canção
de Sá, Rodrix e Guarabyra, em formato digital, “porém manipulada de forma a parecer
orgânica, analógica” (idem) – estratégia que resulta em uma revitalização da memória da
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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canção, de acordo com Valente (2003).
Conforme visto anteriormente, Tatit (1997) ressalta que, em casos como este – quando
surgem interpretações diferentes do projeto enunciativo e entoativo criado pelo cancionista –
a noção de intérprete é reconfigurada. Aqui, o projeto enunciativo de Sá, Rodrix e Guarabyra
em Mestre Jonas é apropriado/atualizado por André Abujamra e Maurício Pereira para
anunciar, aliado às imagens da abertura de Durval Discos, a “epopeia urbana” do
protagonista, fornecendo pistas cruciais para a compreensão das características e motivações
do personagem e de como a narrativa se desenvolve.
3.1.2. O analógico e o digital
Assim como o filme é dividido em lado A e lado B, sua sonorização é composta de
som analógico (sinal elétrico de audio) e som digital (sinal de audio convertido em
informação numérica). O primeiro, que marca o lado A, decorre das músicas fixadas num
suporte analógico – o disco de vinil – produzindo um som orgânico, “redondo”, “granulado”,
nostálgico, devido à presença dos chiados do atrito da agulha com o LP). O segundo, que
caracteriza o lado B, decorre da trilha musical original composta por André Abujamra, em
suporte digital – o computador –; manipulável, experimental, fragmentado, desconstrutivo,
áspero, cheio de pontas, irregularidades e texturas diferentes.
Os ruídos do vinil (lado A) podem remeter o espectador a um sentimento de
familiaridade, relacionado visualmente às cores-pastel, moda retrô, formato dos móveis,
arquitetura, gosto de comida caseira, cheiro de discos e livros antigos. Já o experimentalismo
do som digital (lado B) trabalha com a ruptura com os conceitos musicais mais comuns, por
ser anti-melódico, arrítmico e atonal em muitas situações; por trazer combinações de texturas
que provocam o ouvido e promovem tensão; por desorientar o espectador-ouvinte diante do
vislumbre das infinitas possibilidades de combinações sonoras, vindas à tona com a
desconstrução musical.
Chion afirma: “não se vê o mesmo quando se ouve, e não se ouve o mesmo quando se
vê” (CHION, 1993, p.11). Em Durval Discos, a ilusão audiovisual de que trata Chion é a
responsável pela não delimitação do exato momento em que o cômico dá lugar ao trágico; da
fronteira entre o percurso tranquilo do lado A e os níveis extremos de tensão do lado B. A
trilha sonora, com som ambiente, músicas originais e canções preexistentes, sua economia e
seus momentos estratégicos de “silêncio”, conduz a instância imagética nessa passagem.
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3.1.3. As “maravilhas” de Ben Jor e Durval
Após observar a rua, Durval deixa o vitrô e senta-se na cadeira próxima a sua bancada
(som ambiente). Em plano médio, a câmera mostra os LPs da loja nas prateleiras, nas paredes
(LPs e K7s) e o toca-discos ao fundo. O skatista (Fábio Sleiman) chega à loja, perguntando se
Durval tem “o último do Skank”. Quando Durval lhe mostra o LP correspondente, ele se
decepciona, dizendo querer o álbum em CD. Diante da resposta mal-humorada de Durval de
que não trabalha com CD (“O nome da loja é Durval Discos.”), o skatista vai embora. A
ausência de música e o destaque dado ao diálogo em relação ao som ambiente enfatizam a
questão do analógico (LP) versus o digital (CD), presente em todo o lado A da narrativa.
Contrariado com o episódio – que pela reação de Durval, parece ser frequente –, ele
coloca um LP na vitrola, anunciando, com o ruído da agulha no vinil, o início de uma música
diegética. Logo se pode ouvir Que maravilha, de Jorge Ben Jor e Toquinho, interpretada pelo
primeiro. A introdução arrastada da canção com a presença suave de metais e cordas associase ao tédio e à monotonia de Durval com a falta de clientela para o LP.
Lá fora está chovendo
Mas assim mesmo eu vou correndo (harmonia ascendente / aproximação de
Carmita)
Só pra ver o meu amor (o meu amor)
Ela vem toda de branco
Toda molhada e despenteada
Que maravilha, que coisa linda
Que é o meu amor
Que maravilha (BEN JOR e TOQUINHO, 1969).

A harmonia ascendente das primeiras estrofes indicam a aproximação de Carmita, do
último para o primeiro plano, abanando-se com uma mão e segurando a vassoura com outra,
enquanto Durval olha pela janela. Da loja, vê-se o interior da casa de Durval. Carmita
pergunta se o skatista comprou algum LP. A imagem não sensual daquela senhora que, em
primeiro plano, varre a loja com uma expressão de cansaço contrasta com a sensualidade da
imagem de uma mulher se aproximando “toda de branco, toda molhada e despenteada”,
sugerida pela canção. Ainda que a única semelhança entre Carmita e a moça de que fala a
canção seja o fato de ambas estarem “despenteadas”, aquela talvez seja o único amor possível
para Durval, já que, como mãe, é a única – apesar de o filho ser um homem feito – a se
colocar inteiramente disponível para protegê-lo e satisfazer suas vontades – até a chegada de
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Kiki. Carmita comenta com Durval sobre Pedro Henrique, o netinho de Loli, proprietária da
doceria vizinha, enquanto a canção prossegue soando na vitrola.
Elizabeth, a garçonete da doceria, aparece através do vitrô e entra na loja, a convite de
Durval, quando na canção Jorge Ben Jor canta: “Com a chuva molhando o seu corpo lindo /
Que eu vou abraçar”. A canção, a entonação e o olhar com que Durval cumprimenta
Elizabeth demonstram a atração dele por ela. Esta, no entanto, apesar de saber e alimentar o
desejo dele, vai à loja para fumar escondido de Loli, intrometer-se nos assuntos de Durval e
trazer informações da doceria. Levemente irritado com a presença de Carmita, Durval pede
licença à mãe para conversar a sós com a garçonete. Vozes femininas e suaves cantam “Que
maravilha / Que maravilha”, alternadas com a voz de Ben Jor (“A girar... / A girar)”,
contrastam com a irritação da moça com sua patroa.
O retorno modulado (mudança de tom) à primeira estrofe da canção ocorre quando
Durval e Elizabeth mudam também o tom da conversa: passam a falar sobre o calor e os
sabores de sorvete de mais sucesso na doceria – e Durval aproveita para deixar subentendidas
suas intenções em relação à moça. A imagem abstrata da mulher “molhada, linda e
despenteada” é novamente desfeita com o chamado de Loli (em off) para que Elizabeth volte
à doceria.
A grande intensidade em relação ao som ambiente e aos diálogos, a textura
proporcionada pelo formato analógico e o andamento arrastado da gravação original da
canção associam-se ao ritmo da sequência, que, assim como vários outros momentos do filme,
apresenta poucos cortes. Estes, por várias vezes, acontecem em sincronia com a pulsação da
música, que destaca ainda o pouco movimento da loja e a preferência de Durval pelos discos
de vinil.
3.1.4. A saudade da comida da mãe e o pranto cantado em Madalena
Na sequência seguinte, Durval e Carmita almoçam na cozinha. A câmera é
posicionada sobre a mesa, revelando, em primeiro plano, as panelas com o almoço e os
remédios de Carmita. Logo atrás estão mãe e filho, lado a lado, conversando sobre a saudade
nutrida por Durval dos pratos gostosos que Carmita preparava para ele no passado –
sentimento revelado também na fotografia em tons pastéis e no desenho retrô dos objetos de
cena da cozinha (vasilhas, forro da mesa, geladeira, etc), realçados pela iluminação suave. Os
dois falam também sobre a necessidade de uma empregada para auxiliar a mãe nos afazeres
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domésticos, diante de sua idade avançada e dos problemas de saúde.
Os ruídos-ambiente – talheres, prato, vasilhas e outros externos à cozinha – constituem
a base sonora sobre a qual se desenvolve um diálogo truncado, repleto de pausas entre as falas
dos dois. Essa irregularidade rítmico-temporal é evidenciada também pela entonação dos
personagens (por vezes enfática, impaciente, defensiva) e pela ausência de música e de cortes
na imagem. Conforme informações do making of do filme71, a diretora Anna Muylaert
promoveu vários ensaios do diálogo utilizando um metrônomo – instrumento que marca a
pulsação de uma música – para a gravação da sequência. A musicalidade desta, apesar da
ausência de música, é explícita no trecho em que Durval tenta persuadir a mãe a contratar
uma empregada para cuidar da casa:
CARMITA: Pra limpar?
DURVAL: É, mãe (PAUSA). É pra limpar (PAUSA). Pra limpar, pra varrer
(PAUSA). Pra lavar, pra passar (PAUSA). Pra arrumar (ÊNFASE NA
ENTONAÇÃO)! Pra costurar, ó (PAUSA): pra cozinhar... Pensa (PAUSA):
não era bom? Hum?
PAUSA.
CARMITA: É... Se você quer. Cem.
DURVAL: Cem?
CARMITA: Cem dá.
Durval Discos (MUYLAERT, 2002)72.

Ao final da sequência, ouve-se a introdução, ao piano, da canção Madalena (Ivan Lins
e Ronaldo Monteiro de Souza, 1970; interpretação de Elis Regina), fazendo a ponte sonora
(soundbridge) com a sequência seguinte, em que Durval, na loja, recebe Elizabeth mais uma
vez para que fume seu cigarro fora da doceria (plano médio). Com calor, Durval se abana com
a mão, no ritmo acelerado e alegre da canção diegética, que ressoa na loja e se integra ao som
ambiente. Elizabeth chega reclamando da patroa, pega o cigarro, pede um cinzeiro e diz a
Durval que está sabendo da vaga para empregada. Este se insinua, perguntando a ela se não
quer se candidatar. Diante da resposta acanhada de Durval quanto à remuneração (“cem”),
Elizabeth altera seu tom de voz, dizendo que com cem ele não conseguirá nem retirante como
empregada – primeiro indício de que se poderia desconfiar de quem aceitasse trabalhar
naquela casa por esse valor.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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DURVAL Discos. Direção: Anna Muylaert. Produção: Sara Silveira. Intérpretes: Ary França; Etty Fraser;
Isabela Guasco; Letícia Sabatella; Marisa Orth e outros. Roteiro: Anna Muylaert. Música: Pena Schmidt
(produção musical), André Abujamra, Mulheres Negras. Brasil: Dezenove Som e Imagens/África Filmes, 1995.
1 DVD (96 min).
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Texto modificado em decorrência das reais falas no filme.
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Quando a canção se repete, ouve-se a voz de Loli (em off) pela segunda vez,
chamando Elizabeth – que novamente reclama da patroa – para que volte ao trabalho. O ritmo
alegre da música é compatível tanto com o do diálogo entre Durval e Elizabeth quanto com as
expressões corporais e as entonações de voz dos dois. Ao mesmo tempo, a velocidade da
canção contrasta com os poucos cortes da sequência, evidenciando o diálogo e o movimento
dos atores em cena. Como o ponto de escuta da sequência está próximo aos personagens, a
intensidade de suas vozes se sobrepõe à da canção, que continua preenchendo todo o espaço
da loja.
É possível que os versos “O meu peito percebeu / Que o mar é uma gota / Comparado
ao pranto meu...” remetam aos problemas cotidianos de Durval e Elizabeth – como a falta de
movimento na loja de discos e as proibições da proprietária da doceria aos funcionários –, que
são ampliados pelas reações de irritação dos personagens, quando se encontram para tragos,
insinuações e desabafos. A relação egoísta, infantilizada e de dependência de Durval para
com a mãe – que fica mais evidente com a chegada de Kiki à narrativa – tem nos versos “O
que é meu não se divide / Nem tão pouco se admite / Quem do nosso amor duvide... (...) Que o
nosso amor existe / Forte ou fraco / Alegre ou triste...” uma referência discreta, com ênfase
no provável único amor possível na vida de Durval, considerando o seu mundo parado no
tempo, ao som de chiados de agulha sobre o vinil.

3.1.5. Entre a marcha da banda e o maracatu atômico: diegese como espaço de debate
Um longo trecho da canção diegética Maracatu Atômico (Nelson Jacobina e Jorge
Mautner, 1973), interpretada por Gilberto Gil, é ouvida ao longo da sequência seguinte:
Danilo (Kadu Torres), um freguês amante de Chico Buarque, procura discos nas bancadas da
loja, enquanto Durval limpa uma pilha de vinis sobre sua bancada. A agitação da música vai
ao encontro da gestualização de Durval – que limpa um vinil, sacode a camisa demonstrando
calor, etc – e contrasta, novamente, com a escassez de cortes. A movimentação do rapaz que
entra na loja, evidenciada pela trajetória sinuosa da câmera, acompanha as células melódica e
rítmica do contrabaixo da canção.
Surpreso, o cliente questiona Durval sobre o fato de ele ainda não ter entrado na era do
CD, com o argumento da predominância da mídia no ano 2000 e do fim da produção de vinil.
Durval argumenta em defesa do LP, falando da fidelidade dos ouvintes e colecionadores de
discos de vinil. Ele fala do tamanho do LP e mostra com ênfase as possibilidades de escolhas
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das músicas no lado A e do lado B do vinil – aqui o roteiro dá pistas sobre a própria narrativa
do filme – e discorre sobre a qualidade da música gravada em LP (valor histórico e afetivo),
em detrimento da qualidade sonora do CD (avanço tecnológico do processo de gravação e
armazenamento do som).
A alternância entre plano (médio, Durval sentado conversando com Danilo, rodeado
de LPs) e contraplano (mais aproximado, Durval de costas, Danilo questionando-o) reforça as
divergências de opinião entre os personagens em quadro. Carmita, antes em último plano
(sentada no interior de um dos quartos da casa), vai até a loja cumprimentar o freguês,
enquanto come alguma coisa. Durval pergunta se a mãe lembra do rapaz, ao que Carmita
responde negativamente. Quando ele diz que é o rapaz que gosta de Chico, ela pergunta se se
trata de Francisco Alves, um dos mais populares do Brasil nos anos de 1920, conhecido como
“O Rei da Voz”. Durval diz que se trata de Chico Buarque, e Carmita então cantarola um
trecho da canção A banda (Chico Buarque, 1966):
CARMITA: “Estava à toa na vida, o meu amor me chamou...”
DANILO: Ela sabe, ela sabe!
DURVAL: MPB ela conhece bem; ela acompanha bem; até 66. Depois...
Durval Discos (MUYLAERT, 2002)73.

Ao mesmo tempo em que Carmita canta o trecho acima, na canção que soa na loja,
ouve-se a voz de Gilberto Gil: “Quem segura o porta estandarte / tem a arte, tem a arte / E
aqui passa com raça eletrônico o maracatu atômico”. As duas canções concomitantes na
sequência falam de grupos que vão passar – a banda, o maracatu –, apesar das naturezas
diferentes das músicas que irão soar – a marcha tradicional e o maracatu, que na música
deixou de ser tradicional quando foi eletrificado –, o que pode remeter ao debate entre Danilo
e Durval sobre o CD e o LP.
Para compreender o processo de implantação e estabelecimento de diferentes técnicas
de gravação sonora no Brasil ao longo do século XX – entre elas, o LP e o CD –, Valente
(2003) o divide em três fases principais. A primeira (1900-1940) foi marcada pelo advento
dos cilindros de cera e dos discos de 78 rotações, cujas faces podiam ter, no máximo, quatro
minutos de duração cada uma. Na segunda (1940-1970), surgiram os discos de vinil de 33
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Texto modificado em decorrência das reais falas no filme.
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rotações, de longa duração (longplays – daí a sigla LP), quando se conquistou a altafidelidade74 e a estereofonia75.

O aparecimento do micro-sulco, além de promover um depuramento do
processo de gravação e reprodução agora [então] já elétrico, permitiu que o
tempo de duração do disco fosse dilatado de quatro para trinta minutos,
possibilitando ainda, no universo da música popular, a instituição da canção
de três minutos76 como padrão (DIAS, 2000, p. 36).

Correspondente aos 20 últimos anos do século XX, a terceira fase foi caracterizada
pela passagem do som analógico para o digital – questão abordada na narrativa, em várias
instâncias, inclusive a musical –; pelo surgimento do disco compacto de longa duração
(compact disc ou CD), com grande capacidade de armazenamento e leitura a laser (sem
necessidade de atrito) e menor resistência da mídia à passagem do tempo; pela maior
qualidade de captação sonora – sem ruído e com maior precisão dos sinais acústicos – e pela
dissolução da ideia de ídolo musical, a partir da consolidação de uma cultura global e da
democratização das tecnologias de gravação.
Conforme visto anteriormente, se, no ambiente analógico, as informações sonoras
eram fixadas de forma mecânica (disco de vinil) ou eletromagnética (fita magnética) e
manipuladas apenas em nível macroscópico, no sistema digital as ondas sonoras são
transformadas em informações numéricas (digitalização), tornando-se passíveis de
manipulação em escala microscópica, permitindo maior controle e, ao mesmo tempo, infinitas
opções de intervenção no material gravado.
Essas fases do processo de implantação e estabelecimento das técnicas de gravação
sonora apontadas por Valente dialogam diretamente com os três diferentes estágios de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Conquistada no final da década de 1940 após o surgimento da gravação elétrica, a alta-fidelidade sonora (hi-fi)
é obtida quando um som gravado consegue atingir um determinado padrão de escuta. No final do século XIX,
quando dos primeiros fonógrafos, o padrão de escuta – a meta (fidelidade) a ser atingida na captação de sons –
era o da audição de apresentações ao vivo. Com o surgimento das mídias e a supressão do ruído, esse padrão foi
alterado para considerar a experiência auditiva por meio de aparelhos de reprodução sonora.
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Surgida na década de 1930, a estereofonia é obtida por meio de um sistema de reprodução de audio que utiliza
dois canais (direito e esquerdo) sincronizados no tempo e obtém, com isso, certa impressão de realismo auditivo,
configurando-se como o primeiro passo rumo ao “som envolvente, mais próximo ao tato” (VALENTE, 2003, p.
75, grifo da autora). O som estereofônico teve sua comercialização adiada para os anos 1940, devido à grande
depressão econômica norteamericana. A utilização da alta-fidelidade e da estereofonia coincidiria, nos Estados
Unidos, com a popularização da televisão e o auge do cool jazz, com destaque para a figura do crooner.
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De acordo com Morel (2010), a canção com duração de três minutos popularizou-se durante a década de 1950,
quando do surgimento do disco de 45 rotações por minuto, à época utilizados em fonógrafos automáticos
(jukebox) e nas estações de rádio. “Com base nisso, uma música que durasse mais do que o limite estipulado
praticamente perderia a oportunidade de ser consumida” (MOREL, 2010, p. 27).
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organização dos processos de produção, circulação e consumo da música propostos pelo
sociólogo Simon Frith (1996): o folk – produção, armazenamento da música por meio do
corpo (humano ou de instrumentos) e execução com performance ao vivo (remete à música
popular) –; o artístico – música armazenada por meio de notações e partituras (remete à
música erudita) –; e o pop – produção via indústria fonográfica, com armazenamento em
fonogramas e execução/performance mediatizadas e destinadas ao consumo massivo. Tais
estágios, na visão de Filho e Junior (2006), demonstram as transformações ocorridas nas
experiências material e social da música ao longo do tempo.
O resultado do imbricamento dessas dinâmicas pelas quais passaram e passam as
tecnologias sonoras e a música é a convivência do fast food musical – música produzida em
série e destinada ao entretenimento; que se ouve, mas não se escuta; é consumida, mas não
lembrada – com a obra marcada pela identidade criadora de “poetas-músicos”, “em que a
subjetividade se expressa lírica, satírica, épica e parodicamente” (WISNIK, 2004b, p. 169);
além da convivência entre amantes do vinil, como Durval, e entusiastas do CD e das
tecnologias que posteriormente o superariam, como Danilo, cada qual com seus diferentes
graus de tolerância em relação ao LP e ao CD.
Perceptível, entre outros recortes, por meio da presença da canção popular no cinema
brasileiro, essa convivência gera uma tensão, tanto no âmbito da canção quanto no do cinema
– e, no caso de Durval Discos, também no âmbito narrativo –, segundo a qual nem sempre
singularidade e fórmulas de sucesso encontram-se em equilíbrio ou logram coexistir na
mesma paisagem sonora.

3.1.6. O lado B se anuncia: a chegada de Célia e a digressão de Julieta
Em plano médio, a câmera revela Célia/Maria de Fátima (Letícia Sabatella – à
esquerda) sendo entrevistada por Carmita (à direita) para a vaga de empregada. A câmera, em
movimento ascendente, revela os rostos das duas e a chegada de Durval à cozinha. Este se
aproxima à medida que seu interesse por Célia aumenta. A moça diz a Carmita e Durval tudo
o que eles querem ouvir, inclusive a aceitação do salário. A ênfase no diálogo entre os
personagens (ausência de música) pontua um momento decisivo da narrativa, que se
configura como a origem do lado B. A partir do sequestro de Kiki por Célia sugerido na
sequência inicial do filme, acontecimentos improváveis terão lugar na narrativa e na vida até
então pacata e previsível de Durval.
Ao som de Assanhado, chorinho instrumental extradiegético de autoria Jacob do
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Bandolim e executado pelo grupo A Cor do Som, Carmita e Durval apresentam a casa a Célia
e a instalam em um dos quartos. A senhora demonstra impaciência ao ensinar-lhe sua maneira
de arrumar a casa. Ela e Durval, por motivos diferentes – aquela por desconfiança; este por
desejo –, supervisionam Célia enquanto ela trabalha. A agitação dos personagens e a
passagem de tempo ao longo da sequência são destacados pela alegria e ritmo acelerado do
chorinho.
Da agitação do samba passa-se ao ritmo compassado de Xica da Silva, de Jorge Ben,
que contrasta com a freneticidade de tia Julieta, personagem interpretada por Rita Lee que
chega de repente na loja de Durval, ao som dos primeiros acordes de guitarra da canção
diegética. A cliente rompe com a monotonia da loja, na busca desesperada por um disco.
Durval oferece ajuda a ela, que recusa. Sem encontrar o que procura, ela se volta para ele,
perguntando, apressada, pelo disco Caetano Veloso (1969) – composto e lançado durante o
exílio do artista –, descrito por ela como o de “capa branca, com assinatura”. Enquanto
Durval procura o LP, ouve-se um ruído insistente de buzina vindo do lado de fora (em off) –
alguém que espera por Julieta.

Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai!...
Xica da, Xica da, Xica da
Xica da Silva, a Negra!...
Xica da, Xica da, Xica da
Xica da Silva, a Negra!...
Xica da Silva
A Negra! A Negra!
De escrava a amante
Mulher!
Mulher do fidalgo tratador
João Fernandes
Ai! Ai! Ai!...
Xica da Silva (BEN JOR, 1976).

Durval encontra o disco e Julieta logo o toma de suas mãos. Carmita aparece ao fundo,
no interior da casa, e logo sai de quadro. Julieta pergunta o preço do disco e reclama quando
Durval responde. Ele dá um desconto e ela tira o cheque da carteira; Durval diz que prefere
dinheiro; Julieta diz que não, destacando a comicidade da sequência. Enquanto preenche o
cheque e Durval embrulha o disco, Julieta comenta que naquele LP de Caetano está a
gravação de Irene – canção de Veloso (1969).

Eu quero ir, minha gente
Eu não sou daqui
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Eu não tenho nada
Quero ver Irene rir
Quero ver Irene dar sua risada
Irene (VELOSO, 1969).

Julieta recita um trecho da canção (Irene ri) e comenta com Durval: “do que será que
ela [Irene] tanto ri? Ela ri da minha cara, da sua cara, da minha roupa, da sua roupa, do
meu país!”. Simultaneamente, na canção de Ben Jor ouve-se o refrão que menciona uma
escrava negra: “Xica da, Xica da, Xica da / Xica da Silva, a Negra!...”. Durval pede a Julieta
que coloque o telefone no verso do cheque, mas ela se recusa; a buzina do lado de fora soa
novamente. Ela sai correndo da loja, recusando conferir as promoções que Durval lhe oferece
e, apressada, esquece na loja o LP que comprara. A sequência e a canção que se desenvolve
nela são encerradas com corte seco.

Figuras 46 a 49 – Julieta (Rita Lee) comenta sobre a canção Irene (Caetano Veloso), ao som de Xica da Silva

A conexão da canção com o enredo se dá pelo fato de que, ao som de Xica da Silva –
cuja letra conta a história de uma escrava que vivia como rainha, devido à paixão de seu
senhor por ela –, Julieta vai à loja em busca de Caetano Veloso, disco onde – comenta ela –
está a gravação de Irene. Está foi a única canção que Caetano compôs na cadeia, a princípio
sem intenções de tornar a canção pública, por julgá-la inconsistente. Nela, o artista faz uma
alusão às gargalhadas de sua irmã Irene:
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Mais adorável ainda do que sua beleza era sua alegria, sempre muito carnal e
terrena, a toda hora explodindo em gargalhadas sinceras e espontâneas.
Mesmo sem violão, inventei uma cantiga evocando-a, que passei a repetir
como uma regra (...). Eu não pensava em torná-la pública: pensava tratar-se
de algo inconsistente e incomunicável. Para minha surpresa, Gil achou-a
linda e, uma vez gravada, não só ela fez sucesso de público como Augusto
de Campos publicou uma versão visualmente tratada de modo a enfatizar o
(para mim surpreendente) caráter palindrômico do refrão: com efeito, a frase
“Irene ri” pode ser lida nos dois sentidos (VELOSO, 1997, p. 275).

A participação esquizofônica de Rita Lee no papel de Julieta citando Irene estabelece
um paralelismo entre o compositor da canção e o protagonista do filme: assim como Caetano,
que desejava sair da prisão – por não pertencer àquele lugar – e voltar ao seio da família
(“para ver Irene rir”), Durval parece desejar partir da década de 1990 para retornar aos anos
de 1970, quando o sucesso de seus artistas favoritos era perpetuado em discos de vinil.
Personagem da cena histórica tropicalista como integrante dos Mutantes, Rita Lee interpreta
uma colecionadora de passados musicais, fetichizando a busca de Julieta pelos vinis mais
raros daquele período.
A simultaneidade das presenças de Xica da Silva – na instância musical – e Irene – na
imagem (capa do disco de Caetano Veloso), no comentário de Julieta – remete à matriz negra
da cultura brasileira e sua importância para a canção popular nacional. Esta foi originada,
segundo Tatit (2004), nas rodas praticadas nas ruas de Salvador, Rio de Janeiro e Minas
Gerais ao longo do século XVIII, nas quais negros, brancos e mestiços compartilhavam
batuques, cantos e danças de diversas matrizes. Conforme Naves (2010), essa mistura está
presente tanto na obra de Jorge Ben Jor quanto na de Caetano Veloso, desde os anos 1960 até
a atualidade.

3.1.7. “Ponha isso na cabeça, tire o resto do lugar”

Em uma sequência sem música, Célia leva o almoço que diz ter preparado para Durval
e Carmita. No enquadramento, a parede separa a sala – à esquerda, onde estão Durval e
Carmita aguardando a comida – e cozinha – de onde a moça sai com os pratos para servi-los.
Essa separação reforça o fato de que os patrões não sabem o que Célia está fazendo na
cozinha, tampouco o que ela reserva para a vida de Durval e Carmita. A tensão gerada pela
expectativa de mãe e filho quanto à comida da moça parece afetá-la, pois precisa agradar os
dois para que possa pedir para sair mais cedo do trabalho.
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Sentados à mesa, Carmita e Durval elogiam a coxinha, dizendo que está melhor que a
de Loli, da doceria. Célia muda de assunto, dando indícios de que não foi ela que preparou o
salgado, mas sim Loli – fato que ela omite aos patrões, mas se confirma na sequência
seguinte. A moça consegue impressionar os patrões e aproveita para pedir que eles a liberem
no final da tarde. Contentes com a comida, os dois consentem de bom grado. Os
enquadramentos e o destaque dado aos diálogos na banda sonora enfatizam o
desconhecimento das reais ações e intenções de Célia por Durval e Carmita e o encantamento
dos dois por sua comida. A referência recorrente às coxinhas – e não ao macarrão, que
também é servido – e a reação de Célia aos comentários sugere que existe algo a ser
descoberto sobre a moça.
Após o almoço, Durval, de costas para a câmera, ouve a canção diegética A Fim de
Voltar (Tim Maia e Hyldon, interpretada por Tim Maia) e observa o movimento na rua
através do vitrô da loja (fora de quadro). Ele também observa Célia, que passa velozmente de
um lado para o outro, em último plano, no interior da casa, fazendo a faxina e espirrando por
causa do pó.

A fim de voltar
[Coro feminino:] E não vejo o dia e a hora
A fim de voltar
[Coro feminino:] Foi você que foi embora
Quero me ajudar
E quero te ajudar
Desse jeito não vai dar
não vai, não vai
Não tem jeito de ficar
ficar, ficar
Satisfeito, numa legal
Se você não me ajudar agora
A Fim de Voltar (HYLDON e MAIA, 1978).

Ao longe, Célia acena rapidamente para Durval, que responde com outro aceno. Ela
entra no quarto e sai de quadro, enquanto Durval pensa em voz alta, com uma entonação que
expressa desejo: “Nossa Senhora...”. A letra da canção e o jogo entre a voz grave de Tim
Maia e o coro de vozes femininas e agudas em resposta podem ser interpretados como um
recado de Durval para Célia: ele quer ajudá-la e ela poderia retribuir, satisfazendo os desejos
dele. Da mesma forma, a moça agrada os patrões e, em troca, quer ser liberada mais cedo do
serviço para resolver questões desconhecidas. Essa ambiguidade de intenções e desejos é
amenizada pelo fato de a canção ser diegética, compondo, assim, o “cenário sonoro cotidiano”
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de Durval. A ausência de cortes e de movimentos de câmera nesta sequência e na seguinte –
em que Durval e Carmita jogam cartas – reforça a ideia de passagem de tempo.
A dinâmica dada à sequência por Carmita e sua contagem das cartas realça a
monotonia e a irritação expressos por Durval. Mais uma vez percebe-se, pela musicalidade do
diálogo entre os personagens, a fluência irregular na comunicação entre mãe e filho. O detalhe
do ruído da televisão ligada (em off), colocado em último plano pela ênfase na contagem de
Carmita, pontua o papel que o aparelho terá na transição do lado A para o lado B do filme, já
que é pelo telejornal que os dois descobrem a real identidade de Célia e como a menina Kiki
aparece na casa.
Na manhã seguinte, Durval está sentado diante de sua bancada na loja, com expressão
de preocupação – momento em que se ouve, além do som ambiente, Rita Lee cantar (canção
diegética), em Ovelha Negra (Rita Lee), como se o aconselhasse: “Tire isso da cabeça /
Ponha o resto no lugar...”. A presença de tal imperativo na canção sincronizada com a
preocupação de Durval personifica o diálogo entre Rita Lee (enunciadora) e o personagem
(enunciatário), atualizando a enunciação cancional dentro da narrativa fílmica, conforme
Tatit:

Todos os recursos utilizados para presentificar a relação eu/tu
(enunciador/enunciatário) num aqui/agora contribuem para a construção do
gesto oral do cancionista. Ao ouvirmos vocativos, imperativos,
demonstrativos, etc. temos a impressão mais acentuada de que a melodia é
também uma entoação linguística e que a canção relata algo cujas
circunstâncias são revividas a cada execução (…) [é o] processo de
figurativização enunciativa (TATIT, 1997, p. 103).

Elizabeth entra, cumprimenta Durval, comenta sobre o calor, convida-o para um
passeio na praia no final de semana. Ele recusa, dizendo que não sabe nadar e que não confia
em boia (humor). Ao som do solo de guitarra de Ovelha Negra, a garçonete pergunta sobre
Célia, Durval diz que ela não fora trabalhar. No entanto, Elizabeth afirma que havia visto a
moça naquela manhã e que vendera as coxinhas a ela na doceria.
Uma vez instalada a desconfiança a respeito de Célia, Elizabeth acende um cigarro,
desculpa-se, diz que não quer fazer intrigas e vai embora. A canção de Rita Lee
gradativamente cessa em fade out, sendo substituída por um tema instrumental, em último
plano. Dessa forma, quando Carmita entra em quadro pela esquerda e Durval conta a ela o
ocorrido – ambos encontram-se próximos à câmera, de perfil, um de frente para o outro –, a
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atenção está totalmente voltada para o diálogo e para a perplexidade da mãe, que passa a
indagar repetidamente sobre como a moça comprara os salgados. A nova a “retirada
estratégica” da canção valoriza os fatos narrativos que vão auxiliar na compreensão, ao longo
do filme, o motivo das mentiras da empregada.
3.1.8. “Preta, preta, pretinha”: Kiki surge na vida de Durval e Carmita
Durval e Carmita batem na porta do quarto dos fundos, onde dormiria Célia. Sem
resposta, os dois entram no quarto e permanecem de pé, até Kiki surgir saltitante entre os
lençóis, em primeiro plano e ao som agudo de flautim, que se mistura ao ambiente. Surpresos,
eles se aproximam, sentam cama e começam a fazer perguntas para Kiki. Durval lê o bilhete
de Célia, dizendo que ela teve que resolver o problema e que voltaria em dois dias, e fica
inconformado.

Estranhamente,

Carmita

não

demonstra

surpresa;

ao

contrário,

é

imediatamente seduzida pela graciosidade da menina. Kiki, graciosa e inocente, pensa estar
na fazenda da sua tia Clara e logo demonstra interesse em procurar cavalos por lá. A entrada
da criança na trama imprime nova musicalidade ao filme: a curiosidade e a ingenuidade
presente na entonação infantil passa a contracenar com o desespero e o ciúme infantil de
Durval e a senilidade de Carmita. Estes dois últimos ingredientes, ainda incipientes e sutis,
surgem como mais uma pista para tragédia surreal do lado B.
Na sala de estar (sequência seguinte), Durval e Carmita perguntam a Kiki sobre sua
vida. A câmera centraliza a criança no enquadramento, em plano médio, em gira em torno
dela, como que reconhecendo um “corpo estranho”. O equipamento encontra-se no nível da
menina, enquadrando os corpos dos adultos em fragmentos. Enquanto as perguntas são feitas,
Carmita e Durval ora saem, ora entram em quadro. Kiki brinca com um tucano de madeira e
uma bolacha, enquanto come e responde as perguntas, cantando: “Lava, lava, lava, toma,
tucaninho, / Lava, lava, lava, toma, tucaninho / Cabe o ovo, cabe o ovo, cabe o ovo!”77
Ao mesmo tempo, soa a canção diegética Preta Pretinha (Moraes Moreira e Luiz Dias
Galvão - Os Novos Baianos), na voz de Moraes Moreira. A música parece vir da loja de
Durval:
Enquanto eu corria assim eu ia
Lhe chamar! Enquanto corria a barca
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Fala improvisada; não consta no roteiro do filme.

!

"#"!

Lhe chamar! Enquanto corria a barca
Lhe chamar! Enquanto corria a barca...
Por minha cabeça não passava
Só! Somente Só!
Assim vou lhe chamar, assim você vai ser
Só! Só! Somente Só!
Assim vou lhe chamar, assim você vai ser
Só! Somente Só!
Assim vou lhe chamar, assim você vai ser
Só! Só! Somente Só!
Assim vou lhe chamar, assim você vai ser...
Laiá Laiá...
Preta, preta, pretinha... Preta, preta, pretinha...
Preta Pretinha (MOREIRA e GALVÃO, 1972).

Figuras 50 a 53 – Câmera, Durval e Carmita rodeiam Kiki, ao som de Preta Pretinha

Durval comenta com Carmita o fato de Célia não ter dito que tinha uma filha,
enquanto a mãe, encantada, diz que não tem problema, já que sabe cuidar de criança. Quando
perguntada, Kiki diz que a mãe viajou. Apesar da sutil implicância com a menina, com a qual
passa a disputar a atenção de Carmita, Durval demonstra gostar e preocupar-se com ela. Ele
pergunta à menina, em tom jocoso, tentando provocá-la e demonstrando seu ciúme infantil:
“Escuta, e você... você usa fralda, é?”.
Com a câmera em plongée, Kiki faz xixi sentada na privada (presença do som
ambiente), balançando as perninhas, ao som do solo de bandolim feito por Pepeu Gomes em
Preta Pretinha. No plano seguinte, Durval está andando pela sala, à espera de Kiki e Carmita.
A porta do banheiro ao lado da sala é enquadrada em primeiríssimo plano, desfocada, à
direita. Kiki passa por ela, entrando em quadro com um rolo de papel higiênico na mão, que
desenrola ao atravessar o cômodo. Irritado, Durval, como uma segunda criança na casa,
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reclama com a mãe (fora de quadro) sobre a bagunça de Kiki, enquanto o solo de bandolim da
canção prossegue.
Há um sutil paralelismo entre a brincadeira de Kiki com o tucaninho e os versos da
canção, devido à repetição de vocábulos que ocorre em uma e outra – mesmo que os versos da
canção que apresentam essa característica não estejam sincronizados com o instante em que
ela brinca. Além dessa relação, o conhecimento prévio da canção possibilita estabelecer uma
conexão entre os versos “Ai ai! Saudade / não venha me matar” – pertencentes à canção mas
não ouvidos durante a sequência – com a saudade acalentada por Durval em relação ao
passado.
O movimento lento da câmera ao redor da criança, os gestos dela e o balançar das
perninhas no banheiro acompanham o andamento e a leveza da canção, que é consonante com
sua inocência, graciosidade e distração, em contraste com a preocupação e ciúmes de Durval.
Esse estado de desespero do protagonista é evidenciado também pelo movimento circular da
câmera e pela equiparação das intensidades das vozes dele, de Carmita, de Kiki brincando e
da voz de Moraes Moreira.
Quando Carmita vai até o bueiro da rua mostrar os ratos para Kiki, Durval percebe que
a mãe é capaz de fazer coisas esdrúxulas para agradar a menina, que ainda pensa estar na
fazenda de sua tia Clara. Os personagens adultos acabam entrando no jogo de Kiki, ao
explicar para ela que aquele lugar não é uma fazenda comum; que não há cavalos ali.

3.1.9. Back in Bahia: o exílio de Durval em sua própria casa e em um outro tempo
Carmita serve o jantar na cozinha, enquanto se ouve o som da vinheta de abertura do
programa infantil Castelo Rá-Tim-Bum, vindo da televisão (fora de quadro) a que Kiki deve
estar assistindo. A menina então corre para a cozinha e senta-se à mesa com Carmita,
entusiasmada com a batata frita no prato. Ela agradece à Carmita chamando-a de tia Clara e
dá-lhe um beijo no rosto. Durval chega à cozinha e percebe que a mãe fizera feijão para a
menina, algo que Carmita não cozinhava mais para ele. O protagonista enciumado recusa a
comida que ela lhe oferece e sobe as escadas em direção ao quarto. Indiferente ao
comportamento infantil de Durval, Kiki, de costas para a câmera, come as batatas em seu
prato, para a satisfação de Carmita, que cobrará da menina por todos esses mimos.
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Durval se tranca no quarto para que, como Mestre Jonas na baleia, ninguém o
incomode ou o tire de seu mundo particular. Nas paredes, cartazes de filmes, mulheres,
lugares e ídolos do personagem. Um dos cartazes em destaque é o do filme A Dama do
Lotação (Neville de Almeida, 1978), no qual a canção Pecado Original (1978), de Caetano
Veloso, é intensamente utilizada na narrativa. Ele caminha até o toca-discos, acompanhado
pela câmera, em plano médio; ouvem-se buzinas e carros passando na rua. Durval escolhe um
vinil na estante e coloca-o na vitrola.
O ruído do atrito da agulha no vinil introduz a canção diegética Back in Bahia (1972),
composta e interpretada por Gilberto Gil. Quando soa a introdução da música gravada
originalmente em suporte analógico – com guitarra e piano e, depois, contrabaixo bateria –,
Durval começa a dançar, interagindo com ela. Vestindo uma camiseta com a imagem de Janis
Joplin, Durval vai para a sacada escura, de costas para a câmera. Nesse momento, ele para de
dançar e observa a paisagem noturna, enquanto a canção, até então diegética, torna-se
extradiegética, após o realce das frequências agudas e graves na equalização da gravação
inserida na sequência:

Lá em Londres, vez em quando me sentia longe daqui
Vez em quando, quando me sentia longe, dava por mim
Puxando o cabelo nervoso, querendo ouvir Celly Campelo pra não cair
Naquela fossa em que vi um camarada
meu de Portobello cair...
Back in Bahia (GIL, 1972).

No contraplano, Durval, na sacada e de frente para a câmera, dança no ritmo da
música, emoldurado pela janela, e então retorna ao restrito mundo que seu quarto iluminado
representa, afastando-se da câmera, que continua do lado de fora, no escuro. Ao longe, no
meio do quarto, ele continua dançando, ora entrando, ora saindo de quadro. Ele pega a
guitarra na parede à direita e incrementa sua performance, entrando e saindo de quadro com o
instrumento. Quanto a câmera volta para o interior do quarto, após corte seco, o protagonista
continua a dançar e a fingir que toca a guitarra. O enquadramento revela, entre outros
cartazes, o do filme 20.000 léguas submarinas (Richard Fleischer, 1954), em uma possível
referência ao mar onde a baleia protege mestre Jonas das agruras externas.

... Naquela falta de juízo que eu não
tinha nem uma razão pra curtir
Naquela ausência de calor, de cor, de sal,
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de sol, de coração pra sentir...
Back in Bahia (GIL, 1972).

A presença de Back in Bahia tem o poder de acalmar e descontrair o personagem,
levando-o para longe de seus problemas e para perto de um passado que ele recusa considerar
passado, em um lugar onde os espectadores também são convidados a se divertir em meio a
lembranças, a partir do momento em que a canção torna-se extradiegética e “enche a tela”,
sonora e visualmente, em uma das cenas emblemáticas do lado A da narrativa. A câmera
praticamente não se move durante a sequência; Durval e Gilberto Gil são os responsáveis pela
dinâmica dos planos.

Figuras 54 a 58 – Durval fecha-se em seu mundo
analógico, ao som de Back in Bahia

A música de Gil também reforça as características de Durval. Nos versos “ausência de
calor, de cor, de sal, / de sol, de coração pra sentir”, ela deixa clara a posição nostálgica e
saudosista dele em relação aos anos de 1970, quando o Brasil conhecia apenas o LP e as fitas
K7 e rememorava a psicodelia colorida da Tropicália, em meio ao exílio – aqui lembrado por
Gil –, à repressão e ao estímulo ao progresso da nação pela ditadura militar.
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O gesto assimilador do Tropicalismo e o caldeirão de citações e influências musicais,
visuais e culturais dele resultante foi a resposta brasileira à efervescência do rock e dos
movimentos contraculturais pelo mundo; às sutis relações de poder criadas nos bastidores dos
festivais musicais televisados; e à postura excludente da MPB da década de 1960 em relação à
música estrangeira e a qualquer manifestação não comprometida com uma identidade
nacional. Considerado um processo revolucionário por Tatit (2004), Wisnik (2004b) e Naves
(2010), o movimento foi idealizado e iniciado por um grupo de artistas nordestinos, tendo
como marco inicial as polêmicas participações de Caetano Veloso (com Alegria, Alegria) e
Gilberto Gil (com Domingo no Parque) no III Festival da Música Popular Brasileira da TV
Record, em 1967.
Tatit (2004) considera a permanência do Tropicalismo na cultura brasileira – definido
por ele como movimento extenso, assim como a Bossa Nova, por transcenderem o momento
de sua intervenção – como necessária à diversidade e ao equilíbrio da produção musical
nacional, algo nem sempre presente em outras culturas. O “dispositivo tropicalista”
incorporado por grande parte dos artistas a partir da década de 1970 funciona, desde então,
como um neutralizador-desorganizador de cada movimento musical com pretensões de
exclusão que ameaça surgir, logrando explicitar, por meio do gesto de assimilação, que a
música estrangeira também é parte integrante da música brasileira.

É como se o tropicalismo afirmasse: precisamos de todos os modos de dizer;
e a bossa nova completasse: e precisamos dizer convincentemente. (…) É
provável que ainda sobrevivam no decorrer do século XXI, como
componentes críticos inerentes ao próprio ofício de composição, arranjo e
interpretação de música popular e como responsáveis pelo eterno trânsito do
cancionista entre o gosto de depuração e o desejo de assimilação (TATIT,
2004, p. 89).

A ligação dos músicos tropicalistas com a Bossa Nova e artistas de outras linguagens
(literatura, artes plásticas, cinema), exemplificada nos laços de Caetano Veloso e Gilberto Gil
com Hélio Oiticica, Augusto e Haroldo de Campos e Glauber Rocha, fortaleceu e
potencializou o caráter aglutinador do movimento.

[Houve] mudança na textura do som, seja pela guitarra elétrica, pelos novos
registros da voz, pela parafernália instrumental mobilizada (…) arrancando-a
[a MPB] do círculo do bom gosto que a fazia recusar como inferiores ou
equivocadas as demais manifestações da música comercial, e filtrar a cultura
brasileira através de um halo estético-político idealizante, falsamente
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“acima” do mercado e das condições de classe (WISNIK, 2004b, pp. 180181).

A aproximação entre dicções musicais comerciais e não comerciais, críticas e
acríticas, locais e globais, por meio das citações78 feitas pelos compositores tropicalistas em
suas canções permitiu, aliada à acessibilidade a modernas tecnologias de registro sonoro, uma
“dupla esquizofonia79”: o som gravado, retirado de seu contexto de emissão, foi novamente
retirado do contexto do primeiro registro e adquiriu novas possibilidades estéticas e
semânticas, expondo a pluralidade de identidades e sonoridades brasileiras e os “recalques de
uma cultura colonizada (…), no processo pelo qual o país fica mais parecido consigo mesmo
quanto mais diferente se tornar” (WISNIK, 2004b, p. 247). Estava à venda um novo
“produssumo”80, gerador, por um lado, de uma diversidade nunca antes vista no mercado da
música popular brasileira e, por outro, de uma tensão provocada pela tendência, revelada pelo
próprio Caetano Veloso (1997), de tornar o país exótico aos olhos de brasileiros e
estrangeiros.
No final dos anos 1960, diversos tropicalistas enfrentaram a experiência de, contra a
vontade, estar fora de seu país de origem. “Teatro, cinema, literatura, o ministério, pop,
reggae, disco, hip hop, quem sabe o que estaria faltando hoje na trajetória deles, se não fosse
o polimento árduo dos 1970? ” (BAHIANA, 2006, p. 49). As impressões particulares e o
movimento de resistência política e poética gerados pelo exílio – esse “árduo polimento” –
decorrente da adoção de uma postura tropicalista estão em linhas e entrelinhas de canções de
diversos compositores.
Durante o exílio de Caetano, Gil e outros artistas baianos em Londres, relata Naves
(2010), os tropicalistas que permaneceram no Brasil na passagem dos anos 1960 para 1970
continuaram a utilizar o rock para denunciar a opressão cultural e política por que passava o
país, inspirados no auge dos movimentos contraculturais, à época vivenciados sobretudo nos
Estados Unidos e em países da Europa. Teles (2000) observa que o espírito da contracultura
esteve presente também nos festivais de música popular brasileira – que retornaram à
televisão cada vez mais semelhantes a feiras musicais, em detrimento do caráter de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Devido à recorrência a citações, sobretudo por meio de paródias e pastiche, Naves (2010) analisa a canção
tropicalista sob o aspecto do que ela considera uma perda da autonomia musical.
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Termo criado por Schafer (2003) para designar a retirada do som de seu contexto original e sua manipulação e
reprodução em outras situações.

80

Neologismo criado pelo poeta Décio Pignatari para designar o consumo de arte de vanguarda no mercado pop.
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competição presente nos anos 1960 – e foi inspiração para uma safra de cineastas
representativa do Cinema Marginal brasileiro81 da década de 1970 – dentre os quais, Neville
de Almeida, citado visualmente na parede do quarto de Durval.
3.1.10. A quebra do encanto e a aproximação entre Durval e Kiki
Enquanto o protagonista continua dançando Back in Bahia sozinho no quarto com a
guitarra na mão, ouve-se então Carmita batendo na porta (fora de quadro). Nesse instante
(“Tanta saudade preservada num velho baú de prata dentro de mim”), a canção de Gilberto
Gil volta a ser diegética, como se um encanto fosse quebrado pela interferência externa. O
“velho baú de prata” é uma referência à memória de Durval, resguardada em seu quarto, na
loja, dentro daquela baleia protetora, na qual aqueles anos de “calor, de cor, de sal, de sol” da
década de 1970 estariam preservados para sempre. No final da estrofe seguinte da canção
(que não é ouvida no filme), também ficam claros a vontade de Durval de voltar àquele
tempo, o repúdio ao mundo ao redor dele e a dependência dele em relação à mãe, apesar dos
45 anos de idade:

Hoje eu me sinto
Como se ter ido fosse necessário para voltar
Tanto mais vivo
De vida mais vivida, dividida pra lá e pra cá
Mamãe eu sei como é gostoso mamar!
Back in Bahia (GIL, 1972).

O retorno da canção à diegese e a interrupção de Carmita marcam uma nova alteração
de humor do protagonista: de despreocupado e alegre ele volta ao mau humor, irritação,
impaciência e preocupações habituais. Durval senta na cama, encosta a guitarra, desliga o
toca-discos, interrompendo bruscamente a canção; levanta e abre a porta, acompanhado pela
câmera, que retorna ao posicionamento inicial da sequência – parede com cartaz do A Dama
do Lotação à esquerda. Carmita diz a Durval que Kiki quer que ele escove os dentes dela. Em
contraplano, a câmera enquadra os adultos do busto para baixo, destacando Kiki. Durval
agacha em frente à menina e pergunta: “Por que eu?”. “Porque eu te acho legal”, diz a
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Carvalho (Anos 1970: O desenlace da polifonia tropical e a marginália na música de cinema. In: FREIRE,
2009) explica que os integrantes do Cinema Marginal não se reconheciam como movimento estético organizado,
como é o caso do Cinema Novo; porém, devido a semelhanças estéticas e ao contexto histórico compartilhado,
são conhecidos como representantes dessa vertente cinematográfica nacional.
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criança, amolecendo o coração de Durval e fazendo Carmita rir.
Durval se levanta, pega Kiki pela mão e os dois vão ao banheiro ao lado,
acompanhados pela câmera, que revela-o do corredor, escovando, agachado, os dentes da
menina. Enquanto a câmera se aproxima de Durval e Kiki – que, afetivamente, também se
aproximam –, o violão da introdução de Preta Pretinha (Novos Baianos) volta a soar, seguido
da voz de Moraes Moreira (canção extradiegética), em concomitância com o diálogo e o som
ambiente do banheiro.

Enquanto eu corria assim eu ia
Lhe chamar! Enquanto corria a barca
Lhe chamar! Enquanto corria a barca
Lhe chamar! Enquanto corria a barca...
Por minha cabeça não passava
Preta Pretinha (MOREIRA e GALVÃO, 1972).

A câmera chega até a porta do cômodo, quando Durval termina de escovar os dentes
de Kiki e ela, em silêncio, entrega-lhe a toalha e sai do banheiro, enquanto ele a olha sorrindo.
O corte seco e a continuidade da canção conduzem ao plano seguinte, no quarto de Durval.
Este e Carmita preparam Kiki para dormir. Quando Durval está saindo do cômodo, a menina
pede para que ele lhe conte uma história. A canção cessa discretamente em fade out, enquanto
Kiki pede para que ele conte a história da Cinderela. Aqui, a aproximação antes destacada
pela canção na voz de Moraes Moreira passa a ser evidenciada pelo recuo desta. Os dois se
divertem antes de dormir.
3.1.11. A beleza de Tim Maia Racional e da simultaneidade de várias camadas musicais

Após corte seco no som e na imagem, a canção diegética Alfômega (Gilberto Gil)
interpretada por Caetano Veloso leva o espectador de volta à loja, onde, em plano médio,
Durval está sentado, chupando um pirulito. Entram em quadro o DJ Theo Werneck
(interpretando ele mesmo) e seu companheiro Fat Marley (André Abujamra, compositor da
trilha musical original do filme). Pela maneira como Durval e Théo se cumprimentam, estes
parecem ser clientes antigos de Durval.
Fat Marley, em outro universo, dança ao som da música que escuta no fone de ouvido,
enquanto circula pela loja procurando discos. No meio da conversa entre Théo e Durval, ele
se curva e solta um grito em um idioma desconhecido, em reverência ao vinil que encontra.
Por meio de um gesto com a mão, Théo comenta com Durval que Fat têm fumado maconha o
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dia inteiro, o que justificaria seu estranho comportamento.
...que eu não sei de nada sobre a morte
que também significa
tanto faz no sul como no norte
que também significa
deus é quem decide a minha sorte
o analfomegabetismo
somatopsicopneumático
o analfomegabetismo
somatopsicopneumático
que também significa
Alfômega (VELOSO, 1969).

A melodia e harmonia de Alfômega foram posteriormente rearranjadas e regravadas
com nova letra no álbum Televisão de Cachorro (1998), da banda mineira Pato Fu, em uma
música intitulada A necrofilia da arte. A letra desta canção, que remonta à setentista
Alfômega, pode ser relacionada com o sentimento de Durval diante da música da década de
1970:
A necrofilia da arte
Tem adeptos em toda parte
A necrofilia da arte
Traz barato artigos de morte
Se o Lennon morreu, eu amo ele
Se o Marley se foi, eu me flagelo
Elvis não morreu, mas não vivo sem ele
Kurt Cobain se foi, e eu o venero
A necrofilia da arte (PATO FU, 1998).

Assim como o eu-lírico da canção interpretada pelo grupo Patu Fu, Durval ama o
passado e nega o presente. Dessa forma, ele acaba se estagnando e mantendo com a música
setentista uma relação de morte – relação esta que o impede de viver e ter prazer fora da loja,
na era presente, no tempo da tecnologia digital de registro sonoro.
Coexistem duas instâncias musicais nesse momento: a música ouvida por Durval, pelo
DJ Théo Werneck e pelo espectador – Alfômega, de um LP da loja de Durval – e a que Fat
Marley ouve em seu CD player – à qual o espectador não tem acesso, a não ser por meio das
reações deste personagem de André Abujamra. Está presente, mais uma vez, a dicotomia LP
versus CD, com vantagem para o primeiro, que se apresenta disponível para a apreciação do
público.
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Théo pergunta a Durval se ele conseguiu o que ele havia pedido em outra ocasião, ao
que Durval mostra os dois volumes de Tim Maia Racional, que parecem ser uma raridade,
objeto de colecionador. Entusiasmado, o DJ, após se curvar reverenciando os discos, pede
licença a Durval para colocar um deles na vitrola, interrompendo a audição de Alfômega.
Théo coloca a faixa Imunização Racional (Que Beleza), de autoria e interpretação de Tim
Maia (1975), chamando a atenção Durval e do espectador do filme para a música diegética
prestes a começar: “Essa versão é de morrer! Olha isso...”82.

Figuras 59 e 60 – Théo e Fat Marley em seus cultos ao vinil, ao som de Alfômega

Théo e Durval começam a dançar durante a introdução da canção de Tim Maia. Em
dado momento, este último simula tocar o arranjo de trombone presente no início da música.
O DJ pergunta se o outro disco está inteiro, o que é confirmado pelo protagonista. O caráter
de raridade é dado pela expressão de alegria do DJ e pelo preço cobrado por Durval pelos dois
volumes (50 cada um). Théo reclama do preço, e o dono da loja valoriza os discos, dizendo
que, se o DJ não quiser, existe uma fila de aficcionados aguardando para comprá-los. Théo
decide levá-los e faz sinal para que Fat Marley preencha um cheque de 100.

Uh Uh Uh, que beleza!
Uh Uh Uh, que beleza!
Que beleza é sentir a natureza
Ter certeza pra onde vai e de onde vem
Que beleza é ir na pureza
E sem medo distinguir o mal e o bem
Imunização Racional (Que Beleza) (MAIA, 1975).

A letra da canção, não ouvida na cena, refere-se à beleza das coisas que ficaram no
passado; à boa música que, para Durval, só existe em LP; à década de 1970 e à beleza de tudo
o que é antigo e raro. Tal interpretação é coerente com o contexto de produção musical do
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Fala improvisada; não consta no roteiro do filme.
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filme. De acordo com informações de Schmidt (2005)83, foi preciso um ano inteiro para que
processo de licenciamento para o uso da canção de Tim Maia no filme fosse concluído. “Mas
aí a gente chegou naquela música que, como o Tim Maia, é rara. Foi a que mais se ajustou
ao impulso que a Anna [Muylaert] precisava pra falar: aqui é o Tim Maia” (SCHMIDT,
2005, comunicação pessoal). Responsável pela introdução da soul music no Brasil juntamente
com Jorge Ben Jor, Tim Maia afirmava a ideologia da cultura negra e, em sua fase esotérica
da Cultura Racional, evidenciava seus signos por meio de seu comportamento, persona e
composições musicais.
A raridade daqueles LPs também é reforçada pelo fato de Théo – após alguns instantes
de deleite coletivo não apenas com a canção de Tim Maia, mas com a “aura” em torno dos
dois volumes –, tirar o LP da vitrola, comprar os dois discos e ir embora, acompanhado do
amigo Fat Marley, ainda absorto na misteriosa música que toca no CD player. A partir deste
momento, a audição de Tim Maia Racional passa a ser privilégio do DJ, não mais
compartilhada com Durval ou com o espectador.
Enquanto Théo Werneck e Fat Marley vão saindo da loja, Kiki chega e logo pede para
que Durval coloque “a música do coelhinho”, enquanto mexe nos discos da bancada. Durval
pede que ela cante a música, para que ele possa verificar se há o disco na loja. Ela questiona a
ausência da música que quer ouvir em uma loja repleta de discos. Durval insiste para que ela
cante, e Kiki começa: “Coelhinho, se eu fosse como tu, / Tirava a mão do bolso e enfiava no...
Coelhinho...”. Aos risos, ela omite a parte ambígua da música. Durval (fora de quadro)
demonstra seu espanto e diz à menina que vai colocar para ela uma outra música, “muito
legal”, gravada em LP.
Os dois planos-detalhe – o primeiro do disco sendo colocado na vitrola enquanto
Durval fala com Kiki (“É a primeira vez que você ouve um LP, né não?”) e o segundo da mão
dele colocando a agulha na faixa certa do LP – evidenciam a sensibilidade na abordagem do
velho (LP) para atrair o novo (Kiki) e valorizam a música diegética e o suporte em que ela se
encontra, o disco de vinil. O plano se abre – com a câmera posicionada na sala da casa,
enquadrando a loja – e a aprovação de Kiki é notável quando ela começa a dançar e convida:
“Vem dançar, Durval!”, ao som da gravação original, alegre e frenética de Mestre Jonas
(Luiz Carlos Sá, Zé Rodrix e Guttemberg Guarabyra), interpretada pelo trio de compositores.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Em mais uma cena emblemática do lado A, a música passa de diegética a extradiegética – o
que se percebe pela alteração da equalização dos timbres da guitarra e do contrabaixo, quando

de sua entrada na canção.
Figuras 61 a 64 – Durval e Kiki dançam ao som da gravação original de Mestre Jonas

Os dois rodeiam as estantes do centro da loja – Durval atrás de Kiki –, dançando no
ritmo acelerado da canção, marcado por piano, teclados, contrabaixo e bateria: “Dentro da
baleia mora mestre Jonas / Desde que completou a maioridade / A baleia é sua casa, sua
cidade...”. A ausência de cortes não compromete a dinâmica da sequência, devido ao destaque
dado à música e às reações de Durval e Kiki a ela. Trata-se de mais uma oportunidade
oferecida a Durval para esquecer seus problemas e o “mundo fora da baleia” e se divertir em
meio ao que ele gosta – os LPs da loja e Kiki. Após o corte para a sequência seguinte (na loja
de brinquedos), a música perdura por algum tempo e vai diminuindo gradativamente (fade
out), até ser totalmente substituída pelo som direto.
A inserção, até este momento do filme, de duas versões da canção – a original,
gravada por Sá, Rodrix e Guarabyra, e a regravação dos Mulheres Negras, presente na
abertura – remetem à oposição LP e CD, analógico e digital. Na abertura, o frenetismo e o
tom cômico da versão original são substituídos por um andamento moderado e uma melodia
sombria, que cria uma sensação de mistério ao anunciar a versão urbana da já conhecida saga
de Mestre Jonas.

3.1.12. “Por que não viver nesse mundo?”: festa na casa e pelas ruas de Pinheiros
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De volta à casa após o passeio na loja de brinquedos, Durval carrega Kiki, que dorme,
e Carmita, uma bicicleta embrulhada para Kiki (humor). Eles chegam à casa acompanhados
pela câmera e pelo olhar bisbilhoteiro de Elizabeth, que iria à loja – provavelmente para mais
um trago –, mas desiste, quando vê os três chegando. No plano seguinte, Elizabeth bate à
porta gradeada da Durval Discos, cumprimentando Durval com vivacidade. Ele abre a porta e
fala baixo, sem abrir a grande; pede silêncio à garçonete e diz que a loja está fechada.
Elizabeth pergunta se ele está com visita; Durval responde que “sua sobrinha” está dormindo.
Elizabeth pede a ele que leve a menina para conhecer o sobrinho de Loli e comer brigadeiro.
“Leva mesmo, hein, Durval!”, diz ela, tentando avistar a menina pela porta aberta. Durval
fecha a porta da casa, após ter contado a primeira mentira relacionada a Kiki, como forma de
resguardar-se e protegê-la, ainda sem saber realmente como a menina foi parar lá. O
desenrolar narrativa mostrará que Elizabeth pagará com a vida por sua curiosidade pela vida
alheia.
O corte seco destaca os sons e a imagem que abrem a sequência seguinte: na sala de
jantar, Durval, Kiki e Carmita dançam a canção diegética (vinda da loja) A Tonga da Mironga
do Kabuletê (Toquinho e Vinícius de Moraes, 1971). A câmera enquadra-os em plano médio,
com Kiki ao centro, sobre a mesa. Carmita e Durval cantam a canção. Os três personagens
estão fantasiados, livres da responsabilidade de encarar a realidade, e as canções do lado A
colaboram para a carnavalização e gradativa desagregação da normalidade na trama:
Eu saio da fossa
Xingando em nagô
Você que ouve e não fala
Você que olha e não vê
Eu vou lhe dar uma pala
Você vai ter que aprender
A tonga da mironga do kabuletê
A tonga da mironga do kabuletê
A tonga da mironga do kabuletê
A tonga da mironga do kabuletê (TOQUINHO e MORAES, 1971).

Carmita e Durval se esquecem da empregada que ainda não voltou de viagem e das
complicações advindas da presença de Kiki na casa. A menina, que até então só se divertiu, se
esquece de sua casa e da família que não vê há três dias, certa de que está na “fazenda da tia
Clara”. Em “Você que ouve e não fala, você que olha e não vê”, a canção antecipa a
senilidade de Carmita, que estará explícita no lado B da narrativa, quando tenta impedir que a
menina vá embora.
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A câmera colocada em posição fixa não é um empecilho para que a música imprima
movimento ao plano, por meio de suas características próprias – melodia, harmonia, ritmo,
vozes, timbres – e pela resposta dos personagens a ela, por meio da dança. De uma simples
solução para que Kiki estivesse inteiramente no plano, a posição central-superior da criança
em relação aos outros dois personagens pode se referir à ideia de que Kiki é tanto o motivo
central da diversão e da alegria, no lado A, quanto será a razão central da tragédia, no lado B.
No plano seguinte, um homem (Chicco Américo) bate palmas na calçada em frente.
Ouve-se a canção soando no interior da casa. Do lado de dentro, ao som intenso da música,
Kiki pula sobre a mesa da sala de jantar e grita de euforia: “Cavalo!”. Do lado de fora, o
homem bate palmas novamente e Kiki sai pela porta para se aproximar – acompanhada pela
câmera – do cavalo visto através do vitrô da loja. Durval a segue e o homem pergunta se ele
tem jornal. A canção que soava dentro da casa cessa discretamente, em fade out, substituída
pelos sons da rua e pelo diálogo que se sucede.
A menina acaricia o cavalo parado em frente à casa, Carmita sai pela porta e junta-se
ao grupo. Durval chama Kiki para entrar; o dono do cavalo, porém, pergunta se Kiki não quer
andar de charrete. Diante da vontade de Kiki, Carmita hesita, Durval desaprova, mas o moço
tenta persuadi-los, com humor: “O que é que tem? Pagando bem, né, minha senhora?”.
Carmita pergunta quanto é a volta de charrete, quando ocorre o corte.
A próxima sequência traz um plano geral em plongée de uma avenida movimentada
do bairro de Pinheiros, em São Paulo. Ao longe e acompanhados pela câmera, Durval, Kiki e
Carmita andam de charrete, guiados pelo dono do cavalo, entre ônibus e carros, próximos ao
meio-fio do lado esquerdo do enquadramento. Ao mesmo tempo, e em conjunto com os sons
da rua e das vozes dos personagens, ouve-se a canção extradiegética Besta é tu (Pepeu
Gomes, Moraes Moreira e Luiz Dias Galvão), interpretada pelos Novos Baianos.
Besta é tu! Besta é tu! Besta é tu! Besta é tu!
Besta é tu! Besta é tu! Besta é tu! Besta é tu!
Besta é tu! Besta é tu! Besta é tu! Besta é tu!
Não viver nesse mundo
Besta é tu! Besta é tu! Besta é tu! Besta é tu!
Se não há outro mundo...
Por que não viver? Não viver esse mundo
Besta é tu! Besta é tu! Besta é tu! Besta é tu!...
Besta é tu (GOMES, MOREIRA e GALVÃO, 1972).

O bom humor da sequência é reforçado pelo “diálogo” da canção com os personagens
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– “Besta é tu, besta é tu!”. Tem-se essa impressão pelo fato de que, enquanto se ouve a
introdução instrumental da música o plano na imagem está aberto; no entanto, quando as
vozes soam na canção, a câmera se aproxima dos personagens. A pergunta colocada nos
versos da canção – “Por que não viver? Não viver esse mundo / Por que não viver? Se não há
outro mundo” parece ser uma questão importante para o protagonista. Por que não viver no
mundo que se quer viver, com diversão e nostalgia? Por que não andar de charrete em 1995,
em plena avenida movimentada? Para o protagonista, como veremos no lado B, não haveria
mesmo outro mundo possível.
A ação diegética de andar de charrete em plena avenida de uma grande metrópole
parece relacionar-se com atitute do grupo Novos Baianos de fundar uma comunidade –
montando tendas e cabanas para as famílias de seus integrantes – no interior de um
apartamento em Botafogo (Rio de Janeiro) e, depois, em um sítio na área de Jacarepaguá,
conforme relata Veloso (1997). O encontro de Durval e dos Novos Baianos com seus ideais
de vida – a celebração da simplicidade e de uma postura de resistência às imposições da
modernidade – é afirmado no passeio inusitado e na sonoridade acelerada da canção. De
acordo com Tatit:
Se pensarmos no componente linguístico da canção, a aceleração celebra
constantemente os encontros e reencontros com os valores e a fluência
decorrente da conjunção entre sujeito e objeto. As micronarrativas são
concluídas e reiniciadas sucessivamente produzindo, com essas
descontinuidades, o efeito de velocidade. No componente melódico, a
consequência da aceleração é ainda mais nítida e imediata na medida em que
atinge os próprios valores substanciais da sonoridade (TATIT, 1997, p. 153).

O corte seco no som (canção e som ambiente) e na imagem delimitam a fronteira entre
o lado A e o lado B do filme e indicam que os ideais exaltados nos plano anteriores podem
sucumbir diante das incertezas trazidas pela realidade fora da “redoma analógica” instalada
por Durval.

3.2. Lado B: a descoberta da verdade sobre Célia e suas implicações na narrativa

Na sala de estar, Durval, Kiki e Carmita assistem a um programa infantil na TV.
Enquanto a menina sai para fazer xixi, Carmita não para de falar que ela é “uma gracinha”,
que ela “enche a casa”, despertando a impaciência e o ciúme de Durval. A televisão
centralizada e em primeiro plano exibe o plantão de notícias que interrompe o programa
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infantil e informa sobre a prisão da quadrilha que sequestrara a menina Cristina Botelho e a
morte da babá Maria de Fátima – a única integrante da quadrilha que sabia a localização do
cativeiro, infiltrada na casa de Durval como empregada – em uma troca de tiros com a polícia.
O contraplano mostra a perplexidade de Durval e a perturbação de Carmita, que passa a
comer compulsivamente os quitutes de um saquinho de papel. O improvável lado B de Durval
Discos tem início.
A ausência de música no momento do plantão sublinha a gravidade da revelação; a
sequência traz o início do grande problema a ser resolvido na narrativa, juntamente com o
prenúncio de que tudo pode e vai piorar. Quando o apresentador do plantão se despede (em
off), a trilha musical original do filme, composta por André Abujamra, soa pela primeira vez
(sintetizador), com textura pouco densa e entrelaçada ao som das vinhetas televisivas do
plantão e do programa infantil Castelo Rá-Rim-Bum. As composições de Abujamra
caracterizam-se pelo experimentalismo de timbres e texturas e apresentam a função de
pontuar e tensionar a narrativa em seus pontos estratégicos.
A segunda parte da narrativa, que se inicia com o plantão de notícias e vai até o final
do filme, conta com menos inserções de canções e mais efeito-silêncio e som ambiente,
sugerindo, a princípio, uma quebra de clima ainda não consumada. A consumação dessa
ruptura é realizada, na instância sonora, com a trilha musical original do filme, que constitui o
principal elemento musical do lado B.
A vinheta do Castelo Rá-Rim-Bum indica que a emissora prossegue com a
programação normal, enquanto se assiste ao agravamento do desespero lúcido e impotente de
Durval e do desequilíbrio da mãe, sinalizado no lado A e, enfim, confirmado. Os dois se
olham em silêncio enquanto se ouve o som do programa na TV e Carmita diz: “Eu vou
desligar essa porcaria! Só traz desgraça!”, provocando humor em meio à tensão.
A ausência da música e os ruídos-ambiente externos (latidos de cachorro) enfatizam a
preocupação estampada nos rostos dos adultos à mesa para jantar, em contraste com a
despreocupação de Kiki, que ainda pensa estar na fazenda de sua tia Clara. Essa sequência de
pouca textura sonora contrasta com a seguinte, na qual Durval e Carmita vasculham o quarto
da empregada. A câmera, que no lado A ou permanecia fixa ou acompanhava sinuosamente
os movimentos das personagens, no lado B passa a acompanhar de perto o transtorno
psicológico deles, colaborando com a música extradiegética.
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Além da movimentação da câmera, a penumbra no interior do quarto, a grande
intensidade de vozes e ruídos e a presença da composição musical de Abujamra – a princípio,
no último plano sonoro – dão vazão à tensão contida na mesa de jantar da sequência anterior.
Quando Durval encontra a mala da sequestradora, novos timbres e texturas agudas são
incorporados à trilha musical, facilitando a identificação de sua presença. O “zumbido
latejante” da música aumenta e diminui de intensidade conforme o que ocorre na imagem,
externalizando o transtorno e o desespero que ocupa o pensamento dos personagens.
Em meio ao desespero, ainda há espaço para o humor, quando Durval cheira uma peça
íntima que tira da mala, sendo repreendido pela mãe. Quando esta encontra um revólver na
bagagem, mais informações (texturas) são agregadas à trilha musical extradiegética. Carmita
esconde a arma em cima do guarda-roupa de seu quarto, acompanhada pela câmera e por
Durval, ao longe. Este chega no quarto e, em novo diálogo truncado com a mãe, diz vai pegar
um táxi e entregar a menina na delegacia.
Quando ele vai para rua, no primeiro plano externo noturno, a trilha musical diminui
de intensidade e desaparece (fade out): o mundo exterior é alheio ao desespero e aos
problemas daquela casa. Carmita surge do lado de fora pedindo para que o filho a espere,
enquanto este desce a rua à procura de um táxi que não chega. Com a intenção de adiar ao
máximo a partida de Kiki daquela casa, Carmita convence o filho a levar a menina no dia
seguinte; assim, ela teria tempo de comprar presentes para a criança antes entregá-la.

3.2.1. A recontextualização de Imunização Racional no lado B

A ausência de trilha musical no retorno à loja sinaliza a aparente segurança de que
tudo se resolverá no dia seguinte, pelo fato de que a música, no lado B, constitui a “versão
audível” do desespero dos dois personagens. No entanto, na sequência seguinte, o relógio
sobre uma pequena cômoda, enquadrado pela câmera em plano detalhe (contra-plongée),
revela o atraso de Carmita, também pontuado pela nota ré que soa constante na trilha musical
original. Durval aparece em último plano, desfocado, andando de um lado para o outro, no
cômodo ao lado.
O zoom out na imagem revela Kiki andando de bicicleta pela casa, acompanhada pela
câmera. A menina pede para que Durval coloque uma música de LP. “Bem alto!”, pede. Aqui,
a personagem infantil cria o pretexto para a entrada da canção, em uma tentativa de aliviar a
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tensão que não sabe que está provocando. Os movimentos de câmera utilizados na sequência
anterior e nesta são distintos: enquanto naquela o movimento irregular da câmera na mão
acompanhava o nervosismo e a tensão entre Durval e Carmita na descoberta da arma na
bagagem da sequestradora e na busca por um táxi para levar Kiki para a delegacia, nesta, o
movimento leve e sinuoso enfatiza a descontração da criança pedalando.
Durval a acompanha até a loja e atende ao pedido, colocando um LP na vitrola. Logo
se ouve a canção extradiegética Imunização Racional (Que Beleza), de Tim Maia (1975),
entrelaçada harmonicamente à trilha musical original do plano anterior de mesmo tom: ré
menor. A canção de uma das principais sequências do lado A, ressalta por contraste, no lado
B, a agonia e a ansiedade de Durval. No ritmo da canção, as texturas da trilha musical original
crescem e decrescem em altura e intensidade.
A fusão entre a gravação analógica da canção de Tim Maia e a composição original
digital de Abujamra representa a união entre o passado e o presente tecnológico e o contraste
entre a aflição que se apodera de Durval e a inocência e despreocupação de Kiki, revelada de
frente no plano seguinte, andando de bicicleta enquanto ouve a música do LP. Ela canta a sua
maneira, ao som da introdução da canção.

Uh! Uh! Uh! Que Beleza!
Uh! Uh! Uh! Que Beleza!
Que beleza é sentir a natureza
Ter certeza pr'onde vai
E de onde vem
Que beleza é vir da pureza
E sem medo distinguir
O mal e o bem...
Uh! Uh! Uh! Que Beleza!
Uh! Uh! Uh! Que Beleza!
Imunização Racional (Que Beleza) (MAIA, 1975).

Os versos “Que beleza é vir da pureza / E sem medo distinguir / O mal e o bem...”
fazem menção à inocência de Kiki e às boas intenções de Durval e Carmita para com ela,
apesar das dificuldades colocadas pela mãe para entregá-la na delegacia. Os personagens
adultos evitam pensar na casa como o cativeiro onde está a criança sequestrada; Kiki pensa
estar na fazenda da tia. Enquanto isso, a imprensa, a polícia e a família de Kiki, não sabendo
do paradeiro e das condições em que se encontra a menina, pressupõem que ela corre perigo.
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Figuras 65 a 68 – Kiki pedala ao som de Que Beleza, que se entrelaça com a música original de Abujamra

Quando os dois passam pela cozinha, o enquadramento revela fragmentos de Carmita,
que sobe discretamente as escadas. A câmera a revela de frente, no segundo andar, chegando
com as sacolas e deixando-as sobre a cama de seu quarto. Durval, irritado, a alcança: “Não se
faz de surda não!”. O fade out no conjunto da canção de Tim Maia com a trilha musical
original revela a transformação da canção em música extradiegética – apesar dela se iniciado
com a ação de Durval de colocar o vinil para tocar – e destaca o diálogo entre o filho
desesperado e a mãe fazendo-se de desentendida. Enquanto a mãe se justifica, Kiki sobe as
escadas, chega no quarto e sobe na cama para conferir os presentes comprados por Carmita.
Durval sai pela porta dizendo que vai fazer o telefonema combinado, mas antes pergunta à
mãe, em tom de confirmação: “Você tirou o dinheiro da poupança, não tirou não?”.

3.2.2. A intensificação do desespero de Durval e do desequilíbrio de Carmita
A trilha musical original extradiegética retorna à narrativa na sequência que se segue,
em que Durval vai para a loja ligar para a polícia, e se intensifica quando Carmita se aproxima
– com um saquinho de quitutes à mão – enquanto o filho, ao telefone, escuta uma “música de
espera” do outro lado da linha. A trilha é interrompida no exato momento em que Carmita
desliga o telefone, sob a desaprovação de Durval. O tema musical da “espera na linha”
(oscilações graves e agudas) é substituído pela sequência de notas médias e constantes de um
sintetizador, tema que evidencia o crescente desequilíbrio de Carmita, e o medo dos dois de
que os policiais os considerem cúmplices da quadrilha responsável pelo sequestro de Kiki.
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Quando Carmita diz ter um plano, o ritmo de sua fala está sincronizado com o tempo
em que ocorrem alterações harmônicas da trilha musical, do agudo ao grave. Ela sugere que
Kiki seja levada à delegacia após o almoço, momento em que a trilha extradiegética
interrompida quando ela desligara o telefone retorna, agregando textura ao tema
extradiegético que se ouvia antes. A menina entra em quadro, perguntando sobre o que Durval
e Carmita conversam. A trilha original desaparece quando Carmita diz a ela tratar-se de uma
conversa de adultos. Kiki então pergunta se eles estão conversando sobre sexo e se são
casados; Durval diz que normalmente mãe não casa com filho. Surge um novo tema
instrumental extradiegético, composto por melodias ao piano e marcação no contrabaixo,
pontuando o desajeitamento dos adultos ao responder as embaraçosas perguntas da menina e a
adição de humor a mais um momento de tensão.
O tema ao piano sinaliza também a entrada de um novo elemento dramático na
narrativa: Kiki avista o cavalo e o homem da charrete do lado de fora. O cavalo entra em
quadro quando os pianos da trilha musical tornam-se mais graves. Pela segunda vez no filme
– primeira vez no lado B –, Kiki vê o cavalo através do vitrô da loja. “Cavalinho! Cavalo!
Cavalinho!”, exclama a menina, no ritmo valseado da música.
Kiki quer andar de charrete, mas Durval não consente; Carmita negocia com o dono
do cavalo e os pianos deixam a trilha musical para dar lugar ao contrabaixo. A música
imprime um tom cômico e de absurdo à negociação e ao fato de Carmita não apenas comprar
o animal, mas levá-lo para dentro de casa. O piano volta ao tema, que sofre nova variação
quando Carmita abre a porta para o animal entrar. A entrada de uma nova informação musical
– desta vez, em intensidade maior que a dos diálogos – acontece com o ingresso de um novo
elemento dramático – o cavalo –, em meio aos gritos de Durval (desespero) e Kiki (alegria).
O retorno ao tema inicial da valsa ocorre à medida que o dono da charrete leva o
cavalo para a área, guiado por Carmita, Kiki e acompanhado por Durval e a câmera. O animal
passa com dificuldade entre os móveis e cômodos apertados. Quando todos chegam ao
quintal, o moço coloca Kiki sobre o cavalo, após posicioná-lo “adequadamente” e a trilha
musical se encerra. Em outro plano, em frente à loja, Durval paga o moço e volta para casa. A
satisfação de Kiki e Carmita contrastam com a impotência e desespero de Durval, o único que
se mostra consciente dos absurdos que ocorrem ali; no entanto, aquela única voz de sensatez,
que não é ouvida, permite que os absurdos aconteçam.
A trilha musical de notas longas e constantes reaparece simultaneamente ao som
ambiente quando Durval, de volta à loja, tenta ligar para a delegacia e percebe que Carmita

!

"%"!

cortara o fio do telefone. A música relembra o fato de que há naquela casa uma criança
sequestrada – fato que é temporariamente deixado em segundo plano, em detrimento do
episódio do cavalo. Quando o protagonista vai ao quintal pedir à mãe explicações sobre o fio
do telefone, esta culpa Kiki. Ao tema de tensão inicial alia-se o tema cômico do cavalo. A
sobreposição das duas composições refere-se ao desespero de Durval, em contraste com a
comicidade provocada pela atitude infantil de Carmita. As duas discutem como se fossem
duas as crianças na casa, apesar da certeza de Durval de que a responsável é a mãe.
Após o novo instante cômico, os pianos recuam para que o tema inicial da tensão
(sons de longa duração) intensifique a ansiedade do protagonista. Cansado, ele vai até Kiki –
sobre o cavalo –, acompanhado pela câmera na mão, e pede a Carmita, quase sem forças, que
prepare logo o almoço. Nesse instante, a trilha extradiegética desaparece e Carmita questiona,
demonstrando sua senilidade: “Por que você tá com tanta pressa assim, hein?”.

3.2.3. A punição de Elizabeth
Curiosa para saber mais sobre a suposta sobrinha de Durval, Elizabeth encontra o
pretexto de levar brigadeiros para a menina para bater à porta dele. O protagonista não a
convida para entrar e diz, pela abertura superior da porta, que Kiki havia ido embora, irritado
com a tentativa de especulação (“Foi de cavalo, Durval?”) e sentindo-se ameaçado com a
possibilidade iminente da descoberta da verdade.
A última sequência de almoço de Durval e Carmita com Kiki inicia-se sem música.
Ao perguntar aos dois se a comida estava gostosa, Carmita revela ter preparado, depois de
muito tempo, mais um prato favorito de Durval – a carne com cenoura. À medida que a
câmera se aproxima da mesa e dos personagens, a trilha original surge, grave e quase
imperceptível a princípio, mas gradativamente fazendo-se perceber, com o aumento da
intensidade. Durval está centralizado no quadro, sentado à cabeceira da mesa, com uma
expressão de tristeza e preocupação, desejoso de que aquele pesadelo tenha fim.
O protagonista pede à menina para arrumar suas coisas; a menina corre da mesa a
trilha musical se intensifica. No plano seguinte, é Durval quem arruma às pressas as coisas de
Kiki na mochila colorida, sentado no sofá da sala de estar do segundo andar. Ouvem-se os
“ruídos latejantes” da composição de Abujamra, cuja intensificação é notada pela alteração da
dinâmica (do fraco para o forte) e das frequências (do mais grave/fechado para o
agudo/aberto). O ponto alto da trilha musical nesse plano ocorre quando Durval desce as
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escadas com a mala de Kiki pronta e o coelho de pelúcia a tiracolo; depois, a música decresce
em intensidade.
Durval encontra Carmita ao lado de Kiki, no quintal. A menina está sobre o cavalo,
fantasiada de bailarina e fazendo bolhas de sabão. O tema musical de frequências oscilantes
da sequência anterior dá lugar ao tema cômico do cavalo, em uma alternância de tensão e
alívio. Durval tenta pegar Kiki para levá-la embora, enquanto Carmita convida-o a sentar e
“curtir a menina” (humor). O momento cômico e a música desaparecem quando Carmita ouve
Elizabeth batendo à porta (fora de quadro) e vai atendê-la. Kiki e Durval conversam, enquanto
se ouvem as vozes de Carmita e Elizabeth discutindo em off. Quando a garçonete entra em
quadro e flagra “a garota da TV” no quintal, o tema de tensão retorna ao fundo, unindo-se ao
tema cômico. Carmita dispara a falar coisas sem nexo, em tom ameaçador: “A senhora não
sabe nada! A senhora não sabe nada! Essa menina é minha neta e a senhora tá comendo
muito brigadeiro!”.
No momento em que Elizabeth, em tom agressivo, ameaça chamar a polícia e Carmita
a obriga a esperar o café, o tema cômico desaparece e o tema de tensão continua a soar,
cessando somente quando Durval explica toda a história de Kiki à moça – sem que a menina
ouça –, e convida-a para irem juntos à delegacia. Elizabeth sai para avisar sua patroa Loli.
Enquanto Durval explica a Kiki quem é Elizabeth e o motivo de sua irritação, ouve-se a
discussão cada vez mais acalorada entre Elizabeth e Carmita (fora de quadro) e, em seguida, o
ruído de um disparo de arma. Ao ouvir o tiro, o protagonista desce Kiki do cavalo e pede a ela
para que fique no quintal. Os sons do ambiente, a ausência de falas após o disparo e a
respiração de Durval ficam em evidência no plano sonoro, até que as oscilações e outros
ruídos da composição de Abujamra retornem, quase imperceptíveis, em frequências graves.
Ele sai de quadro em desespero e Kiki volta a tranquilamente fazer bolhas de sabão (ao
fundo), em frente ao cavalo, em primeiro plano.
Carmita é revelada na sala de jantar (penumbra), ofegante e imóvel, apoiando-se em
uma das cadeiras, com o revólver na mão, olhando para baixo (fora de quadro). O zoom out e
o movimento descendente da câmera revelam o corpo de Elizabeth no chão, sob o único foco
de luz do ambiente. Às frequências graves da trilha musical iniciada na sequência anterior são
incorporados novos timbres e texturas – ruídos de palmas, vozes infantis, sinos, percussão –
enquanto Carmita tenta explicar a Durval, aos gritos, que a arma disparou. A inserção desses
elementos sonoros refere-se ao novo agravante da situação – o assassinato de Elizabeth –, à
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intensificação do transtorno psicológico dos personagens e à passagem da sugestão do
absurdo ao absurdo escancarado.
Carmita pede a Durval que leve o corpo para o segundo andar, enquanto este procura,
também aos gritos, o boné da garçonete. A mãe sobe as escadas, seguida de Durval, que
arrasta o corpo de Elizabeth até o quarto, segurando-o pelos braços. Depois que Carmita
coloca o revólver na primeira gaveta da cômoda, ele coloca o corpo sobre a cama e os ruídos
de sino presentes na trilha musical cessam. Nesse instante, a sutileza da música – ruídos
breves, alternados com longos trechos de “silêncio” – ressalta a reação dos personagens diante
da situação extrema.
A mãe cobre o corpo com um lençol, bebe a água do copo que estava sobre o criadomudo e fica de pé, nervosa, encostada na parede. Andando de um lado para outro, Durval
pega a boneca que estava sobre a cama. A cabeça do brinquedo rola e para ao lado do corpo
de Elizabeth (morbidez); o protagonista senta próximo à janela, segurando o corpo sem
cabeça da boneca. Enquanto Durval fala sozinho – “Meu Deus, meu Deus, meu Deus...” –,
Carmita exclama, ofegante: “Agora é só esperar virar pó!”.

3.2.4. As peripécias de Kiki, o surto de Carmita e o desespero de Durval
Inicia-se, então, novo trecho de trilha original, com notas graves e contínuas de
sintetizador. Durval grita com a mãe – “Ô mãe, cê tem ideia de quanto tempo isso demora pra
virar pó?” – e joga o corpo da boneca no chão. No plano seguinte, Carmita encontra-se
sentada na cama, de costas para o corpo, comendo compulsivamente os quitutes de seu
saquinho, enquanto Durval anda de um lado para o outro. Novo plano evidencia o corpo de
Elizabeth, com o sangue na altura do peito escorrendo por baixo do lençol. Atrás dela está
Carmita observando o corpo e, ao fundo, na sala de estar, Durval está sentado no sofá, de
cabeça baixa. Em off, ouve-se alguém batendo à porta e chamando Durval. Mãe e filho se
olham; Durval vai até a janela do quarto e certifica-se de que é Loli.
Kiki chega ao segundo andar chupando um pirulito vermelho em forma de coração,
entra no quarto e avisa que estão batendo na porta, ao mesmo tempo em que o tema musical
cômico e extradiegético volta a soar em conjunto com o tema de tensão que já estava em
curso. A menina olha para o corpo enquadrado em primeiro plano e pergunta o que aconteceu.
Carmita diz que a “Branca de Neve” está dormindo e que a bruxa má é quem está batendo na

!

"%%!

porta para pegá-la. O tema cômico desaparece em fade out e o tenso prossegue até o início
sequência seguinte, quando Loli, segurando o sobrinho Pedro Henrique, conta a Durval que
ele mama um litro de leite por dia e pergunta por Elizabeth; ele mente, dizendo que a moça
fora ao cabeleireiro. A continuação da música de uma cena para outra demonstra que o
pensamento de Durval está no que ele deixou no segundo andar da casa. Logo a trilha se
esvai, abrindo espaço para o som ambiente, com ênfase na voz de Loli.
Do quarto de Carmita, a câmera revela Durval subindo as escadas, atravessando a sala
de estar e voltando ao cômodo. Carmita e Kiki “escondem-se da bruxa má” atrás da cortina da
janela. Durval nota o sangue no vestido de Carmita. Kiki rodeia a cama e vai brincar com a
caixinha de música do lado oposto, em primeiro plano, enquanto Carmita repara no rosto de
Elizabeth: “Olha! Vocês não acham que ela parece um cachorro?” Aos gritos, Durval diz à
mãe que eles precisam levar a menina. Carmita pega uma roupa do armário e vai se trocar,
apressada pelo filho. A menina dá corda no porta-joias de Carmita sobre a cama e faz passos
de balé ao som de Pour Elise (Beethoven). A pouca intensidade da música diegética evidencia
o antagonismo entre a inocência e a graciosidade de Kiki e o estado de nervos do
protagonista, que perdera todo o controle da situação e chora gritando o nome da mãe.
A câmera revela Carmita dando uma volta na sala de estar para exibir sua elegância,
antes de retornar ao quarto vestida como se fosse a uma festa. Ouve-se então a trilha musical
extradiegética intensificadora da tensão, com notas longas, contínuas, sobrepostas. A música
reforça a senilidade da mãe de Durval, que engana a si mesma e se esconde em seu mundo
particular, onde só existe o amor dela por Kiki e, talvez, pelo filho. Durval chama as duas
para partir e fecha a janela, escurecendo o quarto. As oscilações sonoras da composição de
Abujamra retornam e se integram à música do início do plano.
A trilha desaparece sem gradações no início da cena seguinte, em que Durval tenta
abrir a porta da loja para irem à delegacia. O desaparecimento da trilha musical relaciona-se à
nova localização dos personagens dentro da casa: o lugar onde, no momento, toda a tensão
está concentrada é o quarto de Carmita; quando os personagens saem de lá para tentar
resolver o problema inicial – levar Kiki para a delegacia –, a música está ausente. Entretanto,
a trilha reaparece com frequências agudas no momento em que Durval pergunta à Carmita
onde está a chave da porta, ao que esta, fingindo-se de desentendida, pergunta se a chave
sumiu e diz não saber onde ela está. Percebe-se que a música original do lado B tem relação
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direta com os obstáculos que impedem Durval de resolver seus problemas e com os
agravantes deles decorrentes.
Durval coloca Kiki no chão e vai procurar as chaves em seu quarto. Ouve-se um ruído
grave e intenso do lado de fora, resultante de atrito com os degraus de madeira, seguido das
vozes de Kiki e Carmita (fora de quadro) e do tema musical cômico extradiegético. Quando o
protagonista abre a porta, a parte traseira do cavalo está passando à frente dele, após ter
subido as escadas. A câmera (de dentro do quarto de Carmita) revela Carmita e Kiki trazendo
o cavalo pela corda, seguidas por Durval. Elas posicionam o animal próximo à janela, com a
cabeça próxima à cabeça de Elizabeth. A expressão de incredulidade do protagonista é
revelada pela câmera, em plano detalhe. O tema musical cômico substitui a trilha de tensão,
cuja gradativa redução de intensidade coincide com o aumento de intensidade daquela.
A trilha musical chega ao fim com o cavalo instalado no quarto e com o pedido de
Kiki para subir no animal. Durval atende o pedido e Carmita senta-se na cama, de costas para
o corpo e para o cavalo, enquanto a câmera revela o plano da porta para o interior do cômodo,
que apresenta uma iluminação incandescente. “Oh, querido, logo logo eles vão se esquecer da
gente”, diz a mãe ao filho, em tom e expressão otimistas e tranquilizadores. Em resposta,
Durval insiste em saber onde estão as chaves. “Mas que porta?” é a resposta que recebe de
Carmita, perdida em seu mundo imaginário.
Enquanto os adultos conversam, Kiki passa a vassourinha de brinquedo no que
acredita ser tinta vermelha – sangue de Elizabeth – e começa a pintar a parede do quarto, sob
os elogios de Carmita e para o aumento do desespero do protagonista. A mãe pede a ele que
sente na cama e descanse, enquanto ela arruma seu armário. A câmera fixa e a ausência de
música nesse instante tanto sublinham a ação e o estado de espírito dos personagens quanto
contrastam com o momento seguinte: as oscilações graves de frequência e outros ruídos –
cantos em línguas desconhecidas, ruídos graves, agudos, breves e repetidos – retornam com
tamanha intensidade e reverberação que escancaram, na instância sonora, o absurdo da cena.
Carmita arruma seu guarda-roupa; Kiki continua a pintar a parede com a vassourinha molhada
no sangue de Elizabeth; e Durval anda de um lado para o outro, enquadrado em fragmentos,
em primeiro plano, ocultando/revelando ao espectador o que se passa atrás dele.
A tensão chega ao seu ápice em Durval Discos, tendo a loucura e o absurdo expressos,
realçados e conduzidos pela trilha musical original, que destaca a situação extrema de
descontrole em que se encontra o protagonista. A música potencializa o efeito das ações e

!

"%'!

reações dos personagens: a lucidez, eixo ao redor do qual Durval participa do jogo
estabelecido na trama, mostra-se insuportável para o protagonista; a inocência de Kiki catalisa
a destruição da redoma onde vive Durval, combinada à loucura de Carmita, que atinge o seu
limite. O tempo dilatado da sequência e a ausência de cortes sublinham os efeitos da música e
a movimentação dos personagens.
Em meio ao intenso caos sonoro instalado na extradiegese, Durval novamente senta na
cama e olha para o corpo de Elizabeth. Kiki pede a ele que conte uma história e Carmita se
oferece, enquanto novas texturas são agregadas à composição musical de André Abujamra –
as vozes encontram-se em menor intensidade que a música. Diante da recusa de Kiki, que
quer que Durval conte a história, Carmita insiste. O protagonista a desce do cavalo, coloca-a
na cama. Os dois são seguidos por Carmita e Kiki sobe nas costas de Durval – ironicamente
como se brincassem de cavalinho – para fugir daquela.
A confusão já expressa no som é concretizada na imagem, pela intensa movimentação
dos personagens. Após ter gasto todas as economias e mimado Kiki com presentes, Carmita
cobra a fatura; não tendo o amor da menina em resposta, a senhora já transtornada se
transforma em uma figura ameaçadora: “Eu vou chamar a bruxa má pra te pegar! Me dá um
beijinho, me dá um beijinho aqui na sua mãe! ”
Em surto, Carmita é colocada sentada na cama por Durval, após o filho ameaçar não
comprar brigadeiro para ela, enquanto a textura da trilha musical extradiegética sofre redução
de densidade e seus elementos se vão, um a um – as vozes por último –, até que a trilha
desapareça por completo, pontuando o entorpecimento da senhora. Exausto, Durval passa de
agressivo a carinhoso. Diante do “bom comportamento” de Carmita, Durval promete
encomendar mais brigadeiro.

3.2.5. “Tente passar pelo que eu estou passando”: a demolição do “velho” e a consagração
do “novo”

Quando o protagonista abre a janela e a câmera enquadra, do outro lado da rua, a
fachada da casa/loja e a doceria ao lado, ao anoitecer, o peso do “efeito-silêncio” do quarto dá
lugar ao som ambiente da rua movimentada. Apesar do absurdo confinado naquela casa, a
vida segue normalmente do lado de fora. Da janela, Durval grita por Loli, que vai até a frente
da casa e pede a ele, em tom de irritação, que transmita a Elizabeth o recado de que ela está
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demitida. O protagonista a interrompe, suplicando que ela ligue para a polícia. As vozes de
ambos apresentam volumes reduzidos, compatíveis com o plano geral da câmera, como se
fossem ouvidos do outro lado da rua, onde está o dispositivo. Mais próximo à câmera, o ruído
dos carros que passam encontra-se em primeiro plano sonoro.
Ouvem-se os ruídos do ambiente externo, ainda intensos, como se a realidade tivesse
“invadido” o interior da casa/loja/baleia. Kiki retorna do banheiro e avisa que há um molho de
chaves dentro da privada. O protagonista, de pé, olha para a mãe – ainda sentada sobre a cama
e de costas para a câmera – e vai até o banheiro (saindo de quadro), enquanto Kiki convida
Carmita para brincar de esconde-esconde. Esta aceita participar da brincadeira, insistindo em
ignorar a realidade de que a menina precisa ir embora. Do banheiro, ouve-se Carmita fazendo
a contagem do esconde-esconde com a voz cansada (em off). Em silêncio, Durval acende a
luz, pega as chaves dentro da privada e as lava na pia. A câmera acompanha, em planodetalhe, as ações executadas pelas mãos do personagem, destacadas pelo som ambiente
interno e externo, pela ausência de música e pelos suspiros de Durval.
A sequência seguinte traz um plano detalhe, em câmera fixa, das mãos do protagonista
colocando um vinil na vitrola da loja, em meio a vários outros discos. Um plano similar já
havia aparecido no lado A da narrativa, antes da inserção da gravação original de Mestre
Jonas (Sá, Rodrix e Guarabyra), em um contexto alegre e iluminado. Apesar de terem em
comum a poesia, o plano noturno em questão contrasta com o anterior pela melancolia
expressa no tom azulado da escuridão – uma referência ao blue/blues americano; tanto ao
gênero musical quanto ao sentimento de tristeza que o inspira.
Ao som ambiente é agregado o ruído do atrito da agulha no LP, seguido do som da
gaita que introduz a canção diegética London, London (Caetano Veloso, 1971, interpretação
de Gal Costa), acompanhada de percussão. Um plano geral a partir da sala de jantar revela a
loja e Durval sozinho naquele ambiente que presenciara tantas alegrias; em último plano,
observando a rua pelo vitrô, à espera da polícia. Vê-se apenas a sua silhueta; ele caminha para
a esquerda, saindo de quadro e projetando sua sombra sobre a estante de vinis à direita do
enquadramento. A luz exterior percebida através do vitrô é a única iluminação utilizada no
plano. Ouvem-se a harmonia da canção e a gaita, na linha melódica de sua introdução. Apesar
de se tratar de uma música diegética colocada por Durval no toca-discos, seu alcance para
além da loja e a grande intensidade dão a ela um caráter extradiegético.
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I'm wandering round and round, nowhere to go
I'm lonely in London, London is lovely so
I cross the streets without fear
Everybody keeps the way clear
I know I know no one here to say hello
I know they keep the way clear
I am lonely in London without fear
I'm wandering round and round here, nowhere to go…
London, London (VELOSO, 1971).

“Exilada” do plano sonoro da narrativa desde sua última inserção – Kiki andando de
bicicleta ao som de Imunização Racional (Que Beleza) (Tim Maia, 1975), no início do lado B
–, a canção finalmente retorna ao filme. A música composta por Caetano Veloso sobre o
exílio do artista em Londres passa a constituir a metáfora sonora do exílio de Durval,
indissociada da metáfora imagética da loja às escuras. Perdido e sozinho em sua lucidez,
cansado e sem ter um lugar seguro para ir ou a quem recorrer, o personagem parece desejar
apenas que os problemas se resolvam e a vida siga normalmente; no entanto, ele cumpre sua
absurda trajetória na “epopeia urbana” anunciada desde a apresentação do filme sem que o
espectador saiba que fim ele e a mãe terão após entregar Kiki à polícia.
Do vitrô, Durval divide seu olhar entre a loja e a rua – como no primeiro plano em que
ele aparece no filme –; o interior (quase) previsível da “baleia” e o mar repleto de
possibilidades. Quando se ouve Gal Costa cantando “I'm wandering round and round here,
nowhere to go…”, o som de sirene de polícia (fora de quadro) aproxima-se, aumentando
gradativamente sua intensidade. A imagem azulada da loja Durval Discos no escuro é tomada
pela luz vermelha da sirene, que gira sobre vinis, bancada e vitrô, antes que a viatura apareça
em quadro.
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Figuras 69 a 71 – Durval espera a polícia, enquanto ouve London London na vitrola

Enquanto a sirene soa acelerada e repetidamente, em grande intensidade, ouve-se o
refrão da canção: “While my eyes go looking for flying saucers in the sky”. Antes que se repita
o verso, a canção é interrompida pelo ruído do arranhar da agulha sobre o vinil. Ao som de
batidas na porta e da voz masculina de um policial, Durval volta ao enquadramento, retira o
disco, olha para fora e caminha em direção à câmera para subir as escadas e buscar Kiki. A
luz vermelha da viatura continua a girar, refletida nas paredes da loja vazia, demonstrando a
importância da interferência externa – em sons e imagens – nesse momento da narrativa no
qual a estabilidade interna à casa/loja/baleia rui por completo.
As personagens encontram-se em silêncio, quando, após subir as escadas, Durval
chega ao quarto. Em tom grave e doce, a mãe diz que se sente mal e pede a ele que não abra a
porta. Em contraplano, veem-se a parede pintada de sangue (ao fundo), o cavalo ao lado da
janela, com a cabeça acima do corpo de Elizabeth; Carmita sentada na mesma posição.
Durval, de costas e em primeiro plano, ajoelha-se perto da mãe, que indaga: “Filho, onde você
acha que essa porta vai dar?”.
Durval se levanta, abraça a mãe, ao passo que Kiki (primeiro plano, à esquerda) pega
o pó-de-arroz de Carmita e desenha um coração na porta aberta do guarda-roupa. O
protagonista aproxima-se de Kiki, a pega no colo e a leva. As silhuetas Durval e Kiki surgem
no plano seguinte, ao fundo, em meio à escuridão. As luzes vermelhas da viatura iluminam os
discos de vinil da loja, em primeiro plano. Durval coloca Kiki no chão e câmera aproxima-se;
ele agasalha a menina, que olha a movimentação externa pelo vitrô (fora de quadro).
Enquanto se ouve o alvoroço fora da casa/loja, Durval se levanta, coloca Kiki no colo
outra vez e, acompanhados pela câmera, dirigem-se à porta, iluminada intermitentemente pela
sirene. Após o corte seco, o burburinho – pessoas conversando, ruído do rádio da viatura –
aumenta de intensidade com a alteração do ponto de escuta, que acompanha o novo ponto de
vista. A câmera fixa no meio da rua revela a fachada da casa/loja em plano geral, as viaturas
estacionadas, um policial na calçada, a vizinhança e outros policiais amontoando-se na porta
(ao fundo).
Quando a porta se abre, os vizinhos curiosos entram na loja; um policial sai segurando
Kiki e a coloca na viatura à esquerda; e Durval sai caminhando lentamente e em silêncio. A
câmera aproxima-se do personagem (zoom in) enquanto ele desce a rampa que divide a
garagem da calçada. Ao mesmo tempo, ouvem-se, simultaneamente ao som ambiente – a
porta da viatura é fechada –, o piano e os metais que introduzem a canção extradiegética
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Pérola Negra (1973), composta e interpretada por Luiz Melodia, ouvida em primeiro plano
sonoro.

Tente passar pelo que estou passando
Tente apagar este teu novo engano
Tente me amar pois estou te amando
Pérola Negra (MELODIA, 1973).

Durval para na porta da loja, em frente à câmera cada vez mais próxima. Centralizado
no enquadramento (plano geral), o protagonista olha a viatura à esquerda, a loja atrás dele. O
peito do personagem se move; ele parece ofegante. A câmera aproxima-se ainda mais do
personagem; a luz da viatura (fora de quadro) é refletida nas paredes pichadas da loja e em
seu rosto. Durval olha ao redor, volta seu olhar para cima, revira e fecha os olhos, eleva a
cabeça. Finalmente, o protagonista, em primeiro plano e de olhos fechados, abre a boca e os
braços, em um grande e aliviado suspiro, enquanto se ouve a voz rouca de Luiz Melodia:
“Tente me amar pois estou te amando...”. O corte seco conduz à tela preta.
Após conseguir entregar Kiki à polícia – ação que tenta realizar ao longo de todo o
lado B do filme –, Durval esquece, em seus instantes finais em cena, o fardo pesado que
carregava – a incerteza quanto às consequências do assassinato de Elizabeth, a saudade da
menina, a loucura de Carmita. Por meio da letra da canção extradiegética de Luiz Melodia, o
protagonista convida o espectador a tentar passar por toda aquela experiência, para que então
ele possa ser compreendido.
A canção prossegue quando o suspiro de Durval dá lugar à tela preta, seguida do fade
in do preto para a imagem da demolição da casa/loja84. A câmera na mão passeia pelo
entulho, revelando-o em detalhes – fragmentos de tijolos e poeira. O corte seco conduz aos
planos em que a câmera acompanha um grupo de pedreiros marretando o muro negro com
desenhos de olhos, planetas, raios e discos de vinil alados, levando-o abaixo com um
empurrão. Ouvem-se os sons da demolição – marretadas, motor de trator, queda do muro – e
da rua – buzina, carros, etc – em segundo plano sonoro, simultâneos a Pérola Negra.

Baby, te amo, nem sei se te amo
Tente usar a roupa que eu estou usando
Tente esquecer em que ano estamos

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84

De acordo com informações extraídas do making of do filme, quando a diretora Anna Muylaert efetuou a
locação da casa, esta já estava destinada à demolição, que foi registrada pela equipe de Durval Discos e
integrada à narrativa.
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Arranje algum sangue, escreva num pano
Pérola Negra, te amo, te amo
Rasgue a camisa, enxugue meu pranto
Como prova de amor mostre teu novo canto
Escreva num quadro em palavras gigantes...
Pérola Negra (MELODIA, 1973).

A câmera retoma o passeio pelo entulho, para depois fixar, em plano médio (contraplongée), dois pedreiros sobre a única parede da loja que resta de pé, com o letreiro “Durval
Discos” pendurado, cujas letras vão tombando e caindo com as marretadas. Dois fios de alta
tensão separam a câmera da parede golpeada. A intensidade das marretadas supera o volume
da canção extradiegética, que prossegue após o corte no som ambiente e na imagem para a
cartela com os créditos principais do filme (sobre preto).

Pérola Negra, te amo, te amo
Tente entender tudo mais sobre o sexo
Peça meu livro querendo eu te empresto
Se inteire da coisa sem haver engano
Baby, te amo, nem sei se te amo
Baby, te amo, nem sei se te amo
Baby, te amo, nem sei se te amo
Pérola Negra (MELODIA, 1973).

Figuras 72 a 76 – Sequência da demolição da
casa/loja, ao som de Pérola Negra
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As cenas da demolição ao som de Pérola Negra coroam, no âmbito narrativo85, a
derrota do velho/decadente – representado por Durval, Carmita, LP, suporte analógico – pelo
novo/promissor – Kiki, CD, suporte digital. O ambiente casa/loja/baleia, museu-redoma onde
o perigo um dia se instalara, fora destruído, abrindo espaço para a ruptura com o passado –
por meio da eliminação de cada fragmento que pudesse representá-lo (a queda do muro
pintado e das letras da fachada) – e para o início de um tempo de novas e infinitas
possibilidades.
O final da canção de Luiz Melodia – gravada em suporte analógico, em 1973 –
coincide com o início da subida dos créditos do elenco sobre a tela preta, simultânea ao início
de uma terceira versão de Mestre Jonas (Sá, Rodrix e Guarabyra). O remix, composto por
André Abujamra (Fat Marley) sobre a versão regravada pelos Mulheres Negras, celebra o
desuso do som analógico – familiar, orgânico, texturizado com os chiados do vinil – e a
irreversível ascensão do digital – som improvável, artificial, fragmentado, disponível –,
iniciando-se com sons agudos e repetitivos de sintetizador, em loop acelerado.
À textura ácida e artificial da introdução é adicionando um ritmo veloz, igualmente
repetitivo, entremeado de fragmentos do arranjo de guitarra ouvido no refrão da regravação de
André Abujamra e Maurício Pereira, com marcação de um contrabaixo acompanhando a
bateria eletrônica durante as estrofes. A inserção de fragmentos de arranjos de saxofone e as
vozes dos dois compositores também são extraídas da releitura da canção feita pelos Mulheres
Negras.
Ao longo dos créditos, o remix de Mestre Jonas apresenta ainda em sua estrutura
algumas falas de personagens do filme em momentos importantes da narrativa: Kiki falando
com o cavalo (“Cavalinho! Cavalo, cavalinho!”); Durval tentando impedir que o dono da
charrete e Carmita colocassem o animal para dentro de casa (“Parou! Não, não, parou! Não
vai entrar cavalo nenhum aqui!”); Carmita falando com Durval após colocar o corpo de

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85

Para além da narrativa, Durval Discos resgata canções emblemáticas da discografia brasileira em suporte
analógico (LP). Tal propósito do filme, que já justifica a sua existência, gera um paradoxo em relação ao
desfecho narrativo, que pontua, com a demolição da casa/loja, a metafórica vitória do CD em face da queda do
LP.
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Elizabeth sobre a cama (“Agora é só esperar virar pó!”) e o filho gritando com ela em
resposta: “Ô, mãe! Você tem ideia de quanto tempo isso demora pra virar pó?”86.
Esta última fala de Durval é repetida duas vezes na versão remixada, fazendo a
transição sonora e referência ao conteúdo textual de um trecho de Imunização Racional (Que
Beleza) (Tim Maia, 1975), selecionado para também integrar o remix: “Que beleza é sentir a
natureza / Ter certeza pr'onde vai e de onde vem”. Esse fragmento da canção de Tim Maia
também é repetido duas vezes, em gradativo fade out, até o final da projeção dos créditos.

3.3. Do riso à agonia: os caminhos da trilha sonora
Durval Discos rompe com o vococentrismo tradicional percebido no cinema não
enquadrado no gênero musical, uma vez que o som deixa de ser centrado na voz falada dos
personagens. Em muitos momentos do filme, as vozes dos intérpretes nas canções populares
são privilegiadas em detrimento das falas de Kiki, Durval ou Carmita – o que é percebido pela
grande intensidade dada à trilha musical geral da película.
No lado A, há contribuições dadas ao filme tanto pelas canções e pela reação dos
personagens a elas quanto por meio das falas destes, enquanto no lado B a trilha
desconstrutiva e não-verbal de Abujamra é a principal condutora da narrativa na instância
sonora, indo de encontro à tradição voco e verbocentrista constatada por Chion (1993). Podese dizer então que há uma tradição “desvirtuada” no lado A – uma vez que ainda há um
vococentrismo deslocado para a esfera cancional – e a ruptura com ela, no lado B.
De acordo com Valente, as canções geralmente apresentam um forte poder evocativo,
ampliado conforme aumenta o distanciamento temporal entre seu contexto de gravação e
lançamento e o tempo presente. Os chiados de vinil dos discos ouvidos no lado A e a
impureza/aspereza do som analógico transportam Durval e os espectadores do filme a um
tempo histórico outro, cuja cristalização é desejada pelo protagonista.

A crepitação e o chiado da era lo-fi (baixa-fidelidade) induzem-nos à ilusão
de que podemos nos transportar simbolicamente a um tempo passado, ao
momento histórico em que a captação foi realizada. Se uma obra fixada em
suporte é pioneira, objeto único, artístico, tal gravação adquire a coloração
de objeto de culto – no caso particular, representada pela baixa-fidelidade. E
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Falas transcritas do filme; não constam no roteiro original na forma como são apresentadas.
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são precisamente os elementos definidores da baixa-fidelidade que
constroem a sua aura (VALENTE, 2003, p. 91).

O som sublinha a fronteira entre os lados A e B; traduz as emoções e pensamentos dos
personagens; anuncia acontecimentos na narrativa. No lado A, a ausência de tensão é
percebida não somente na imagem, mas também pela previsibilidade da trilha sonora: em uma
loja de discos de vinil são esperadas canções antigas de LP. Já no lado B, a imprevisibilidade
da progressão sonora em função do tempo e a natureza irregular da manutenção da trilha
musical original – que apresenta novos elementos, ambiências e texturas – promove
gradativamente a tensão, até que esta atinja seu ápice, sem que se perceba.
Durante a maior parte do filme, a câmera permanece fixa em uma determinada
posição, em tomadas longas – o que não acarreta perda de dinamismo da narrativa: a instância
sonora – canções, trilha original, ruídos, vozes – conduz o ritmo da ação, os movimentos de
aproximação e afastamento da câmera e até o próprio ritmo dos cortes de um plano para
outro.
Merece destaque ainda o diálogo entre diegese e extradiegese. No lado A, as canções
encontram-se predominantemente no espaço diegético; elas participam da composição dos
planos, mesmo quando não colocadas no toca-discos – já que os vinis que integram a
cenografia também são referências da loja e de Durval –, e têm origem, na maioria das vezes,
na ação do protagonista de escolher o disco, a faixa e colocar a agulha em contato com o vinil
– a própria natureza analógica do som remete a sua causa. Já no lado B, a música é
predominantemente extradiegética (trilha musical composta por Abujamra) e suas próprias
cacarterísticas sonoras levam à hipótese de que ela tenha sido concebida em suporte digital.
Quando uma mesma canção passa da diegese à extradiegese, há uma alteração
timbrística e ambiental do som; este é “ampliado” e ganha a tela. É como se o mundo do
personagem (Durval) fosse ampliado para o mundo do espectador; como se este fosse
convidado a participar daquele momento com o personagem. Um exemplo é a sequência em
que Durval dança sozinho em seu quarto, ao som de Back in Bahia, de Gilberto Gil.
Em âmbito geral, tanto a presença quanto a ausência da trilha musical de Durval
Discos – canções preexistentes e composição original – participam dos planos, adaptando-os a
sua dinâmica; destacam os personagens e a musicalidade dos diálogos entre eles;
sinalizam/enfatizam a chegada de novas informações à trama – como nos casos da chegada do
cavalo à casa e da morte de Elizabeth –; exprimem o humor dos personagens; provocam
alegria, nostalgia e tensão.
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Na maior parte do lado A, a narrativa gira em torno das canções – como quando
Carmita canta um trecho de A banda (Chico Buarque, 1966) para o freguês fã do compositor;
Julieta vai à loja em busca do disco Caetano Veloso (1969); o DJ Théo Werneck aparece para
levar os dois volumes de Tim Maia Racional (1975); ou quando Durval, Carmita e Kiki
dançam fantasiados ao som de A tonga da mironga do kabulete (Toquinho e Vinícius de
Moraes, 1971). Tais situações demontram a canção popular como agente narrativo na obra
cinematográfica em análise. No lado B, a música original é mais facilmente percebida quando
o auge da tensão é atingido, apesar de sua presença durante toda a epopeia urbana
protagonizada por Durval, a partir das notícias do plantão televisado.
As canções inseridas no filme explicitam e enfatizam as preocupações de Durval, a
inocência de Kiki, a senilidade de Carmita; paralelamente, configuram-se também em um
significante independente de emoções, dada a memória evocada por elas – em sua maioria
datadas do período de exílio de Caetano Veloso e Gilberto Gil e outros compositores
tropicalistas.
Alguns temas musicais do lado B – como o tema do cavalo, de Elizabeth morta, etc –
dão unidade ao filme, principalmente quando mesclados a alguma canção já inserida no lado
A. É o caso da cena, no lado B, em que Kiki anda de bicicleta pela casa, ao som da fusão de
Imunização Racional (Que Beleza) (Tim Maia, 1975) com um dos temas musicais originais
de tensão – evidenciando a flexibilidade da canção, recontextualizada em um outro momento
da narrativa.
Especialmente por meio das canções populares presentes no filme, a música é
testemunha, determina e evoca situações; está dentro e ao redor de Durval; desperta e
intensifica lembranças; modela perfis; controla o tempo; motiva reações nos personagens;
sem que haja a preocupação em fazer da trilha musical uma obra de arte independente. Apesar
do emprego de canções brasileiras de sucesso, tanto estas como as composições originais
destacam-se por sua funcionalidade narrativa.
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CONCLUSÃO
Ao mesmo tempo em que se torna possível imbuir o universo ficcional
cinematográfico de processos internos particulares e coletivos evocados previamente pela
canção popular em outros contextos, o espectador, em contato com o resultado dessa
integração, pode resgatar suas memórias e (re)construir um universo paralelo e concomitante
ao da narrativa fílmica. As camadas de que são feitas as canções permitem, no entrelaçamento
com essa narrativa, uma potencialização estética e narrativa que transcende o filme. O sentido
emanado desse conjunto encontra-se no caminho entre a tela de cinema e o espectador,
conjugando repertórios que podem culminar tanto com uma maior compreensão da narrativa
quanto com a ressignificação das canções consolidadas na memória individual e coletiva.
Nos anos seguintes à promulgação do AI-5, a prisão e o exílio de vários artistas da
MPB, muitos vinculados à Tropicália ou por ela inspirados, produziram canções que, de
acordo com Naves (2010), combinavam uma vocação contracultural com um tom de
desespero, loucura, melancolia, impotência. Tais ingredientes compõem não somente a
atmosfera, mas a própria narrativa dos filmes analisados neste trabalho.
Enquanto em Terra Estrangeira dois jovens brasileiros encontram-se perdidos de si e
do mundo em suas errâncias por Portugal, em busca de suas identidades e raízes, em Durval
Discos há um protagonista que se recusa a ser adulto e a se adaptar aos novos tempos (anos
2000) e cultiva com determinação a memória musical, o corte de cabelo e o comportamento
da “juventude transviada” das décadas de 1960 e 1970 – autoexilando-se em uma “baleia”
repleta de imagens e sons familiares, aconchegantes, analógicos, granulados; a loja-templo da
memória da época-auge da canção brasileira. As ideias norteadoras da baleia em Durval
Discos e do navio encalhado em Terra Estrangeira remetem ao luto – melancólico no filme
de Walter Salles e Daniela Thomas e festivo no de Anna Muylaert – por mundos que se
perderam – seja no Brasil, em Portugal ou nas ranhuras de um LP.
Assim como os personagens saem em exílio de si, ocorre um “exílio metapoético” de
canções em ambos os filmes. A canção homônima composta por Wisnik (2003) para Terra
Estrangeira luta, sem lugar, com uma canção vitoriosa (Vapor Barato – Jards Macalé e Waly
Salomão, 1972) – não prevista para o filme a princípio, porém evocada de um tempo perdido,
por meio da memória involuntária da atriz Fernanda Torres, em um intervalo de gravação.
Desterrada, a canção Terra Estrangeira termina incorporada à narrativa em versões
instrumentais adaptadas a cada inserção – inclusive invertida –, sem deixar de ecoar seu canto
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sob a forma de subtexto: “Há um lugar (onde está?)”, pergunta o eu-lírico da canção; e a
própria canção, ao filme. Já em Durval Discos, as canções concentram-se no lado A da
narrativa, exilando-se do lado B – salvo Imunização Racional (Que Beleza) (Tim Maia,
1975), London, London (Caetano Veloso, 1971) e Pérola Negra (Luiz Melodia, 1973).
Entrelaçada à trilha original composta por Abujamra, a primeira canção – já ouvida no lado A
– reforça a mudança de clima da narrativa, enquanto as duas outras sublinham, no desfecho
desta, a derrota do analógico/passado pelo o digital/presente-futuro.
As canções são apresentadas de formas diversas nos dois filmes: Durval Discos as
revela na instância sonora a partir da sequência de abertura – quando a canção-tema Mestre
Jonas (Luiz Carlos Sá, Zé Rodrix e Guttemberg Guarabyra, 1973) é atualizada pelos
Mulheres Negras (2002) – e nos discos de rock e MPB que compõem o cenário da loja de
Durval. Terra Estrangeira apresenta sua canção-tema Vapor Barato gradativamente; a
princípio, por sugestão – por meio de versões instrumentais (a melodia da viola substitui os
gemidos de Alex durante o sexo) ou da imagem (o navio encalhado e a inevitabilidade do
destino; os anéis do figurino exótico de Igor; os cabelos de Alex lembrando os de Gal Costa
na década de 1970) –; depois, a partir da corporeidade do canto de Alex na diegese, em dois
diferentes momentos, de modo que a voz de Gal Costa na gravação original é ouvida apenas
na penúltima sequência e durante as cartelas com os créditos finais.
Escancaradas logo de início ou sugeridas ao longo do filme, as canções-tema
“profetizam” a respeito do curso das narrativas e de seus personagens e sublinham o
tratamento dado pela trama às temáticas do exílio, da saudade e da memória. Tendo sua força
como canção-tema tensionada pela presença de várias outras canções igualmente fortes e
pertinentes a Durval Discos, Mestre Jonas apresenta o protagonista e seu mundo analógico
particular (a “baleia”) de forma enigmática, por meio de alegorias; sabe-se que “a baleia é
mais segura que um grande navio” e que, estando dentro dela, “a tempestade fica de fora”.
No entanto, as interferências externas – Célia/Maria de Fátima, Kiki, Elizabeth, a pressão dos
clientes para a “conversão” de Durval à tecnologia digital (CD) – vão minando a estabilidade
e previsibilidade do lado A e conduzindo às incertezas do lado B.
Em Terra Estrangeira, as “profecias” quanto à narrativa são menos evidentes; ficam a
cargo das palavras inaudíveis da canção homônima (Wisnik, 2003) e podem ser resumidas no
verso “Encalhado no fado estou”. Por mais que Paco e Alex lutem para conhecer a si
mesmos, ser felizes juntos e chegar a San Sebastián, o verso escondido alerta para o fato de
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que talvez o destino dos personagens não seja o esperado e de que a instabilidade presente em
toda a narrativa perdure. Destacada pela economia no uso da música e pela pouca quantidade
de canções inseridas na narrativa, a canção-tema Vapor Barato, por sua vez, revela o estado
de espírito dos personagens – melancólico, triste, saudoso – e os caminhos errantes que
seguem (“Vou descendo por todas as ruas / e vou tomar aquele velho navio”).
Entrelaçadas às trilhas musicais originais e à banda de ruído dos filmes, as canções
mostraram versatilidade e adaptabilidade aos diversos contextos onde foram inseridas,
conferindo, ao mesmo tempo, unidade à instância sonora como um todo. Conforme já
mencionado, a segunda inserção de Imunização Racional (Que Beleza) em Durval Discos,
articulada a diversas matizes de ruído integrantes da composição musical original de
Abujamra, altera o sentido em relação a sua primeira ocorrência – na qual a euforia do DJ
Théo Werneck pelo fato de Durval ter encontrado os dois discos Tim Maia Racional imprime
à canção uma “aura” de raridade, cuja audição configura-se em privilégio. No lado B, no
entanto, a referida articulação demonstra a preocupação de Durval com a presença de uma
criança sequestrada na casa e, em contraste, a inocência de Kiki pedalando pela casa, ao som
da “música de LP” que solicitara ao protagonista.
O ruído da sirene indicativo da chegada da polícia à loja de Durval para levar Kiki
adquire dimensões mais amplas ao soar sincronicamente ao refrão de London, London, assim
como Pérola Negra imprime novos significados aos sons da demolição da casa. Ambas as
ocorrências evidenciam a valorização mútua de ruídos e canções trabalhando em conjunto
com a imagem no desfecho da narrativa.
A ruidagem da banda sonora em Terra Estrangeira demonstra relações tonais com as
canções e trilhas musicais instrumentais presentes no filme. Os sons de buzinas e carros
passando no Minhocão ou pela estrada, dos navios no oceano, da perseguição de Paco por
Igor e Carlos, das ondas quebrando na praia são potencializados pelo ritmo, harmonia e
melodia das músicas inseridas nas respectivas sequências.
Tanto no filme dirigido por Walter Salles e Daniela Thomas quanto no de Anna
Muylaert, os personagens comentam e reagem às canções: no primeiro, em um bar de Lisboa,
Miguel conversa com Pedro e comenta sobre sua indignação com o sucesso da lambada –
expresso na quantidade de casais que se levantam para dançar –, em detrimento do tédio da
plateia durante o solo de trompete que compusera e apresentara no instante anterior; Paco
admira Alex enquanto ela canta Vapor Barato com a boca cheia de biscoitos; Alex recorre
novamente à canção para fazer com que Paco não durma e consiga resistir à viagem até San
Sebastián, apesar do ferimento gerado pela troca de tiros com Carlos.
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Em Durval Discos, Carmita cumprimenta Danilo – o freguês amante das canções de
Chico Buarque – e comprova que sabe quem é o artista, quando canta um pequeno trecho de A
Banda (Chico Buarque, 1966); o DJ Théo Werneck curva-se diante dos dois volumes de Tim
Maia Racional, enquanto Fat Marley solta exclamações incompreensíveis ao reverenciar um
disco; Julieta surge de repente procurando o disco Caetano Veloso e comenta sobre a canção
Irene (Caetano Veloso, 1969); Durval simula um solo de guitarra ao som de Back in Bahia
(Gilberto Gil, 1972) em seu quarto; com ele, Carmita e Kiki dançam A Tonga da Mironga do
Kabuletê (Toquinho e Vinícius de Moraes, 1971) na sala de jantar; entre outras ocorrências. Os
personagens em ambos os filmes parecem compreender e respeitar o valor da canção popular
brasileira, que, no entanto, não é tratada como obra de arte independente em nenhuma das
obras; ao contrário, ela logra servir à narrativa, em uma articulação orgânica entre os demais
elementos da banda sonora e entre esta e a instância imagética.
Com a certeza de que qualquer análise de um filme é inesgotável, independentemente do
recorte traçado, o intuito desta pesquisa foi investigar, a partir da análise fílmica, como a canção
popular brasileira foi inserida em Terra Estrangeira e Durval Discos, duas obras da
cinematografia brasileira recente cujas narrativas abriram espaço, desde a concepção do roteiro
até o corte final, para a preservação da memória cancional do país. O desencanto com o Brasil
na época da ditadura militar e do governo Collor; a contracultura que alimentou a inspiração de
artistas tropicalistas no Brasil e/ou em exílio; as utopias da viagem – tanto a de quem se permite
(Durval) quanto a de quem não tem direção nem destino (Paco e Alex) –, cultivadas em meio a
períodos de crise política e econômica e não realizadas com sucesso pelos personagens dos dois
filmes – tudo isso está presente na articulação entre som e imagem que a canção, em ambos os
casos, logra validar.
Espera-se, a partir deste trabalho, que mais pesquisadores debruçados sobre o som e a
música no cinema brasileiro possam se voltar para as possibilidades narrativas e estéticas
ocasionadas pela presença da canção popular nacional e suas micronarrativas em filmes
nacionais. Espera-se também que o cinema feito no Brasil possa fazer um uso cada vez mais
orgânico dessas canções, potencializando, também em imagens, o poder dessa “força
estranha” tão cara e necessária à manutenção das várias dicções sonoras expressas na cultura
brasileira.
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