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A trilha sonora de nossas vidas: ruído, música 
mainstream e fotografias de família
Maria Ilda Trigo1

Resumo

Este artigo trata das potencialidades poéticas 

de certas sonoridades – ruídos e samples de can-

ções veiculadas pela mídia massiva – no cruzamento 

com fotografias de arquivos de família. O objetivo é 

compreender como essas materialidades específi-

cas contribuem para a construção de um trabalho 

artístico fundado numa experiência de memória que 

transita entre o subjetivo e o padronizado, o afetivo e 

o estereotipado. A reflexão apoia-se no conceito de 

“objetos culturais”, desenvolvido por Nicolas Bour-

riaud, e também no de “afecto”, de Gilles Deleuze e 

Félix Guatarri.
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Abstract

This paper deals with the poetic potentialities 

of certain sonorities – noises and samples of songs 

conveyed by the mass media – at the intersection 

with family photographs. The objective is to under-

stand how these specific materialities contribute to 

the construction of an artistic work based on an ex-

perience of memory that transits between the sub-

jective and the standardized, the affective and the 

stereotyped. The reflection is based on the concept 

of “cultural objects”, developed by Nicolas Bourriaud, 

and also on “afecto”, developed by Gilles Deleuze 

and Félix Guatarri.
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Introdução

O que é um arquivo fotográfico? Que potências 

ele guarda? Como dialogar com as muitas mate-

rialidades que ele comporta? E mais: como esse 

conjunto de materialidades se relaciona com muitas 

outras que formam o contexto de sua aparição e 

sobrevivência?

Essas são algumas das questões que norteiam 

o trabalho artístico de que trata esse artigo, baseado 

na apropriação e ressignificação de fotografias de 

família, colocadas, em certo momento do proces-

so, em contato com ruídos e trechos de canções 

amplamente divulgadas pelas mídias massivas, na 

mesma época em que essas fotografias foram gera-

das, como se verá mais à frente.

Quais as implicações desse encontro, suas mo-

tivações e desdobramentos? Afinal, haveria sentido 

em complexificar mais ainda uma materialidade em 

si bastante complexa2?

Refletir sobre essas questões – objetivo deste 

artigo – passa necessariamente pelo conhecimento, 

ainda que breve, do percurso que lhes deu origem.

Entre meios, ou um processo impuro

Em 1964, Marshall Mcluhan afirmou, na impor-

tante obra Os meios de comunicação como extensões 



ISSN: 2238-0272#17.ART • 17º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia • 2018 

255

do homem, que “[...] os meios andam aos pares, um 

atuando como ‘conteúdo’ do outro [...]” (MCLUHAN, 

2007, p. 71). Pensando essa afirmação hoje e tendo 

em vista um fazer em que um meio parece sempre 

levar a outro, diria que os meios andam em bandos: 

complementando-se mutuamente, brigando uns com 

os outros, renovando-se.

É nessa tensa e artisticamente produtiva relação 

que se dá nossa vivência cotidiana, sabidamente mi-

diatizada, à qual a experiência artística de que trato 

não poderia se furtar. Não por desejo racional de 

tecer comentários a um contexto social por vezes 

preocupante, mas por uma necessidade interna ao 

processo de vagar entre os meios e também entre 

mídias3.

Pois foi essa uma das principais descobertas 

sobre esse processo: de que um meio sempre levava 

a outro, como se nenhum deles, sozinho, pudesse 

oferecer ao próprio processo aquilo por que esse 

ansiava4. E, embora muitas vezes tivesse desejado 

o aprofundamento em um meio específico, como 

ocorreu com a serigrafia e com a fotografia em dife-

rentes momentos do processo, eu me via como que 

empurrada para outros meios. Assim até chegar aon-

de estou hoje, desenvolvendo um projeto multimídia 

constituído não apenas por imagens, mas também 

por uma paisagem sonora, independente das proje-

ções imagéticas. 

A pesquisa com o arquivo fotográfico de minha 

família teve início com a realização de gravuras a 

partir de fotografias apropriadas5, como se vê a se-

guir. 

Figura 1. O que aconteceu com elas – 3, serigrafia sobre 
papel, 2005.

Apesar de o processo estar então focado na 

serigrafia, não demorou para revelar-se a relação 

intermidiática que ali se esboçava: tratava-se de uma 

gravura que simulava o efeito de uma fotografia, feita 

a partir de uma foto que tem como referente uma 

menina mexendo num aparelho de TV. 

Mais à frente, já com consciência de que a foto-

grafia era o principal meio de meu interesse, desen-

volvi um projeto6 (figura 2) que também transitava, 

agora entre o analógico e o digital. 
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Figura 2. Quero ver você de perto, fotografia, 2014.

Nele, as fotos de arquivo eram digitalizadas, 

visualizadas na tela do computador e a partir daí 

fotografadas com o uso de uma lente macro. Cada 

um desses novos retratos correspondia a aproxima-

damente 1 cm2 da fotografia original. O projeto, que 

devido à complexidade acabou por se constituir num 

work in progress, pretendia mapear todos os rostos 

do arquivo7. 

Embora eu tivesse, no momento, muitas certe-

zas sobre o que eu queria com esse fazer, ainda 

havia uma grande dúvida: sobre o formato de exibi-

ção. Ao imprimir as imagens, tinha a desconfortável 

sensação de aquilo que estava impresso de forma 

alguma correspondia à imagem que eu via na tela e 

que era – ela sim – o que gostaria de compartilhar 

como resultado da pesquisa artística. 

Parecia-me que as fotografias não queriam ser 

fotos no sentido mais tradicional do termo – uma 

imagem sobre papel. Então o que elas queriam? Aos 

poucos percebi que, trabalhando com a imagem-luz, 

não poderia migrar para a imagem-pigmento sem ne-

nhuma perda. E foi assim que cheguei à ideia das 

projeções, que passaram a compor todos os meus 

projetos a partir de então.

Até chegar ao projeto que agora desenvolvo8 

(figura 3) – uma instalação composta por diferentes 

camadas, a saber: projeção de recortes das ima-

gens de arquivo; projeção de palavras do arquivo 

(excertos de frases, dedicatórias, slogans, etc.); áu-

dio, independente das projeções, formado por ruídos 

de fundo e por samples de canções produzidas na 

mesma época das imagens apropriadas (décadas de 

1960 a 1980) e amplamente divulgadas pelos meios 

de comunicação à época.

Figura 3. Tua pele, tuas palavras, instalação multimídia, 2016-2018. (projeto)
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Pela primeira vez em anos de pesquisa, houve 
a vontade de incorporar elementos que não faziam 
parte do arquivo, como se fosse impossível ater-me 
a ele, ou como se ele acabasse por me remeter ao 
contexto mais amplo em que fora criado9. Era como 
se essas canções (figura 4) amplificassem a expe-
riência que eu tinha com as imagens de arquivo. 
E, por isso elas não poderiam ficar de fora de um 
trabalho que se propunha a ser a tradução, para o 
público, dessa experiência. 

Figura 4. Diário de processo – 2, 16 set. 2016.

As canções ampliavam uma espécie de senti-

mento ambíguo que nutro em relação ao arquivo: são 

alegres e tristes, ao mesmo tempo. Mas por que isso 

acontecia? O que caracteriza essas materialidades 

para que, quando colocadas em contato, se vejam 

ampliadas uma pela outra?

Entre materialidades

Antes de prosseguir na reflexão, é preciso de-

finir aquilo que estou chamando de materialidade. 

Aproprio-me, para isso, do conceito desenvolvido 

por Fayga Ostrower:

“A materialidade não é [...] um fato meramente 

físico mesmo quando sua matéria o é. Permane-

cendo o modo de ser essencial de um fenôme-

no e, consequentemente, com isso delineando 

o campo de ação humana, para o homem as 

materialidades se colocam num plano simbólico 

visto que nas ordenações possíveis se inserem 

modos de comunicação. Por meio dessas orde-

nações o homem se comunica com os outros.” 

(OSTROWER, 1987, p. 33)

A opção por essa terminologia, no lugar de 

matéria, deve-se ao fato de não ser possível, hoje, 

tratarmos de uma matéria-prima, no sentido da arte 

tradicional: uma matéria bruta, sem marcas do hu-

mano. Por estarmos num contexto artístico em que 

muitas vezes se lida com materialidades apropriadas 

e que, portanto, já foram trabalhadas por alguém, 

torna-se mister compreender “o campo de ação hu-

mana” (Idem, ibidem) que lhe deu origem.

Nicolas Bourriaud afirma tratar-se de um contex-

to de produção artística em que se lida com maté-

rias de segunda natureza ou “objetos culturais”: “[...] 

objetos atuais em circulação no mercado cultural, 

isto é, que já possuem uma forma dada por outrem” 

(BOURRIAUD, 2009, p. 8).

Embora tenham uma fisicidade que não se 

deve desprezar, esses objetos são portadores de 

“[...] narrativas históricas e ideológicas [...]” (Idem, p. 

49) que precisam ser consideradas pois compõem, 

juntamente com suas características matéricas, um 

todo, e é justamente a esse todo que o artista se 

refere ao eleger objetos culturais como materialidade 

a ser compreendida e retrabalhada – ou reprograma-

da, como quer Bourriaud (Idem, p.83).

Reprogramar uma materialidade significa, antes 

de tudo, compreendê-la num contexto de programa-

ção, ou seja: aceitar que elas são produzidas para 

um objetivo; têm uma função muito específica no 

contexto social, político e econômico que lhe deu 

origem.

Logicamente não caberia aqui analisar com 

profundidade as materialidades de que trato, devido 
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à complexidade de ambas. Limito-me a apontar as-

pectos que me parecem fundamentais para compre-

ender em que medida excertos de canções podem 

vir a potencializar fotografias, especialmente as de 

família? 

Fotografias de família e canções mains-
tream: proximidades 

Para começar, ambas fazem parte do mesmo te-

cido social em que se deu a tentativa de construção 

de memórias10: a minha, mas também a do tempo 

em que vivi. Em outras palavras, ajudaram a forjar 

maneiras de sentir pessoal, coletiva e a memória a 

elas concernentes.

Desde muito cedo em meu trabalho, havia a in-

tuição de que nossa educação sentimental se dá 

pelo mass media, de que aprendemos a nos compor-

tar e sentir pelo contato com conteúdos veiculados 

pelos meios de comunicação massivos. A realidade 

por eles propagada, mesmo que muitas vezes fic-

cional e, portanto, criada, construída, passa não só 

a fazer parte de nossa realidade, passa a ser a re-

alidade desejada. Exemplo disso seria o hábito que 

temos de “sonorizar” nossas vivências à maneira do 

que acontece nos filmes e nas novelas. E não é difícil 

encontrar referências à “trilha sonora” como aspecto 

de nosso cotidiano (figura 5). 

Sonhamos com cenas de cinema que nunca vão 

acontecer. Com canções que raramente vão tocar na 

hora certa. Elegemos nossa playlist. A música que 

marcou nossa infância, a juventude, o primeiro amor. 

As mesmas canções que marcaram a vida de tan-

tas outras pessoas, que fizeram sempre as mesmas 

poses para suas fotos de família. As fotos estão lá, 

coladas em álbuns, como a provar que vivemos, que 

fomos felizes.

Figura 5. Página de busca com a expressão “a trilha so-
nora de nossas vidas”, com aproximadamente 2.250.000 
resultados. “A música faz parte da nossa vida mesmo an-
tes de nascermos”, afirma-se numa das páginas indicadas 
pela pesquisa.

Fotografias de família, por sua vez, são todas 

iguais, repetem-se, indefinidamente, num universo de 

espontaneidade programada. As poses, as cores, os 

temas. Nela, tudo já está dado. 

Juntamente com as canções, fotografias de fa-

mília compõem o roteiro de nossas vivências, aquele 

ao qual, muitas vezes a duras penas, tentamos nos 

adequar. Concorre para isso o fato de que ambas fo-

ram programadas para o consumo massivo. E, nesse 

ponto, não há como não flertar com as discussões 

realizadas por autores da Escola de Frankfurt, es-

pecialmente Theodor Adorno, mas também Walter 

Benjamin.
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Indústria cultural

Importante a se dizer sobre minha relação com 

as fotografias de família é que ela sempre foi mar-

cada pela indecisão entre a crença na experiência 

– no sentido benjaminiano, ou seja, na possibilidade 

de apropriar-se da experiência e transformá-la em 

narrativa, só assim sendo possível construir memória 

– e a forte desconfiança de que essa experiência 

é senão impossível, pelo menos inviável, principal-

mente num contexto em que pesam dois fatores: a 

velocidade e a quantidade de informações que nos 

atravessam e o fato de que nesses objetos culturais, 

produtos da indústria cultural, a narrativa já está 

dada.

Como, portanto, ver afeto no que é padronizado, 

no sempre igual?

As fotografias, historicamente, inserem-se nesse 

contexto de programação das formas realizada pela 

indústria, como atesta André Rouillé, segundo o qual 

“Os lugares, as datas, os usos, os dispositivos, os 

fatos: tudo comprova que a invenção da fotografia se 

insere na dinâmica da sociedade industrial nascen-

te.” (ROUILLÉ, 2009, p. 31)

Isso é ainda mais forte em relação aos álbuns 

de família, “um dos primeiros artefatos da cultura 

visual” (SILVA, s/d, p. 10), que – como artefatos 

– cumprem funções sociais bastante específicas, 

dentre elas dar provas “de uma identidade familiar 

que se comporia como artefato de memória de uma 

pertença grupal” (Idem, ibidem).

Mas é especialmente no tocante à música po-

pular que as elaborações de Adorno se fazem mais 

contundentes. O autor aponta para um contexto em 

que “[...] já não há espaço algum para o ‘indivíduo’, 

cujas exigências – onde ainda eventualmente existi-

rem – são ilusórias, ou seja, forçadas a se amolda-

rem aos padrões gerais. A liquidação do indivíduo 

constitui um sinal característico da nova época musi-

cal em que vivemos.” (ADORNO, 1999, p. 73) Época 

marcada por “mercadorias musicais padronizadas” 

(Idem, p. 66).

Isso nos faz pensar que não só os aparelhos 

são programados, mas também os discursos, as 

mensagens por eles produzidas e veiculadas. E, jus-

tamente por isso, as vivências por eles agenciadas 

vêm carregadas dessa carga ideológica, devendo-se 

justamente por isso desconfiar delas, no sentido de 

que talvez não correspondam a uma experiência 

subjetiva, ou melhor intersubjetiva, mas apenas à 

repetição de padrões.

Ruído de fundo, ou a trilha sonora de 
nossas vidas

Mas, além dos samples de canções, que, 

conforme vimos, guardam familiaridades com 

as fotografias apropriadas, outra sonoridade faz 

parte do projeto: o ruído. Essa presença impõe à 

reflexão novo desafio, uma vez que, dentre todas 

as materialidades presentes no projeto, é a única 

não-apropriada, ou seja, foi captada do real. E 

confesso que durante um tempo considerável esse 

fato desafiou a compreensão do processo: afinal, 

qual a importância dessa sonoridade para que entre 

num processo marcadamente apropriativo, em que 

somente materialidades captadas ou elaboradas por 

outros tinham espaço. Qual a importância de trazer 

ruídos para esse processo?

Para bem compreender essa importância, é pre-

ciso enfatizar de que ruídos se trata: não qualquer 

ruído, mas aqueles produzidos por máquinas11, es-

pecificamente, nesse projeto, ruídos produzidos por 

aparelho de rádio automotivo, sintonizado em deter-

minada frequência enquanto se dirige pela estrada.

O fato de essa sonoridade ser produzida por 

máquinas permite a associação quase imediata 

ao fato de que as materialidades tratadas anterior-

mente – fotografias e canções – são também elas 
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produzidas por máquinas. Pode-se deduzir daí que 

interessa ao processo discutir as materialidades ori-

ginadas num contexto de produção maquínico, seja 

ele informatizado ou não. Isso significa que nossas 

memórias são feitas, em larga escala, por narrativas 

perpretadas por máquinas, com todas as implica-

ções disso, que não nos cabe analisar no momento.

Mas há outro aspecto tão ou mais significativo a 

se considerar: a presença das máquinas em nossas 

vidas se expande para além dos produtos que ela 

engendra, sendo ela própria, com seus muitos ruí-

dos, elemento significativo de nosso cotidiano. Elas 

ajudam a compor a paisagem em que transitamos, o 

ambiente que nos rodeia, inclusive – e talvez princi-

palmente – o ambiente sonoro.

Luiggi Russolo, futurista italiano pioneiro do que 

hoje chamamos arte sonora, foi um dos primeiros 

a perceber os ruídos da vida urbana como matéria 

para a criação artística. No manifesto A Arte do Ru-

ído, Russolo diagnostica: “A vida antiga foi só silên-

cio. No século XIX com a invenção das máquinas, 

nasce o Ruído. Hoje, o ruído triunfa e reina sobera-

no sobre a sensibilidade dos homens.” (RUSSOLO 

apud. PAIVA, 2018, p. 1)

A paisagem urbana inclui uma ambiência sono-

ra, ou uma trilha, repetitiva e incômoda, que nem de 

longe lembra as trilhas de novela ou cinema12, com 

as quais sonhamos. Esse ambiente, “[...] repleto de 

sons repetitivos, métricos, uma rítmica inesgotável de 

rangidos, engrenagens, martelos, todos construindo 

uma cacofonia que aos poucos se incorpora até na 

música popular mais simples [...]” (PAIVA, 2018, p. 

4) é o pano de fundo sobre o qual se desenrolam 

nossas vivências.

O ruído constitui-se, portanto, em “obra de fun-

do” (SERRES, 2001, p. 124), sem a qual “[...] nada 

se mantém unido, nem as coisas no mundo, nem as 

pessoas no coletivo, nem os sentidos, nem as artes, 

nem as partes do corpo” (Idem, ibidem).

Se desejamos ter vidas musicadas, sonorizadas 

à maneira dos produtos audiovisuais veiculados pelo 

mass media, esquecemos, por outro lado, o ruído – 

verdadeira trilha sonora de nossas vidas.

Padronização e afecto

Tendo analisado, ainda que brevemente, as ma-

terialidades em questão, cabe pensar em que medi-

da é possível encontrar afeto, no que é basicamente 

padronização. Porque arquivos de família, bem como 

canções do passado, parecem nos remeter a uma 

memória afetiva. Mas o que seria exatamente isso?

O conceito de afecto, já bastante pensado por 

filósofos como Espinoza, inclui os sentimentos, mas 

não se limita a eles. Deleuze retoma o conceito es-

pinoziano, fazendo a distinção entre as afecções (ou 

sentimentos no geral) e os afectos. Segundo ele, a 

“afecção remete a um estado do corpo afetado e 

implica a presença do corpo afetante, ao passo que 

o afecto remete à transição de um estado a outro, 

tendo em conta variação correlativa dos corpos afe-

tantes” (DELEUZE, 2002, p. 56).

Em outras palavras, a afecção seria uma via de 

mão única, em que um sujeito se vê afetado e nunca 

afeta. Trata-se, portanto, de uma recepção passiva. 

Já o afecto diz respeito a uma relação de interação 

em que os sujeitos afetam-se, transformam-se mu-

tuamente. 

Tentando transpor esse modelo de pensamento 

para o contexto do qual trata este artigo, a saber, 

a proposição de trabalhos artísticos baseados em 

produtos da indústria cultural, caberia pensar se eles 

possibilitam as afecções ou os afetos. Considerando 

o que foi analisado até agora, torna-se difícil crer 

que esses produtos possibilitariam o afecto, pres-

tando-se mais a despertar afecções. 

Assim, coloca-se o desafio: como a presença 

das canções e do ruído pode tensionar o arquivo, 
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com ele dialogar de maneira a fazer emergir a pos-

sibilidade de experiência que nele jaz. Não a experi-

ência de mera lembrança, de afecção, de sentimento 

ou de sentimentalismo, tantas vezes cultuado pelo 

mass media. Mas de afecto, da troca de lugares en-

tre o que afeta e é afetado?

O artista como propositor de afectos

Propor afectos sempre foi tarefa dos artistas. 

Deleuze e Guatarri afirmam que:

“É de toda a arte que seria preciso dizer: o ar-

tista é mostrador de afectos, inventor de afectos, 

criador de afectos, [...]. Não é somente em sua 

obra que ele os cria, ele os dá para nós e nos 

faz transformar-nos com ele [...]” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2010, p. 207).

Assim, não se deve supor que apenas artistas 

que trabalham com objetos culturais, especialmen-

te os da indústria cultural, têm o desafio de propor 

afectos. Mas certamente o fato de que esses obje-

tos foram criados num contexto de dominação cul-

tural e padronização dos costumes dá a essa tarefa 

contornos específicos. Mas como fazer isso, como 

propor uma experiência como essa a partir do que 

é padronizado?

Não pretendo aqui apresentar fórmulas que, 

utilizadas pelos artistas, pudessem dar conta de 

transformar afecções em afectos, mas apenas com-

partilhar procedimentos que tenho usado em meu 

processo com o objetivo de extrair dessas materiali-

zadas estereotipadas, que nos convidam a um olhar 

afetuoso porém acostumado, uma potência que nos 

faça a todo o tempo repensar e reconstruir a visão 

que delas temos.

Nicolas Bourriaud afirma que o artista objetiva 

“[...] reprogramar as formas sociais” (BOURRIAUD, 

2009, p. 83). Faz isso operando numa “[...] mesa 

de montagem alternativa que perturba, reorganiza 

ou insere as formas sociais em enredos originais. 

O artista desprograma para reprogramar, sugerindo 

que existem outros usos possíveis das técnicas e 

ferramentas à nossa disposição.” (Idem, p. 85)

E é justamente na ideia de montagem, ou me-

lhor, na de remontagem, que meu fazer encontra o 

que acredito ser uma possível saída para minar a 

normatização característica das materialidades com 

as quais opero. O recorte, espécie de estraçalha-

mento desses objetos que compõem nossa memória 

habitual – e habituada – e a posterior e proposita-

damente imperfeita colagem desses destroços da 

lembrança, amarrados pelo ruído de fundo que nos 

une a todos, querem chamar a atenção para aspec-

tos recônditos dessas materialidades. 

Considerações finais

Compreendidas num processo que se quer in-

termidiático desde seus momentos iniciais e que se 

vê indeciso entre a crença e descrença na possibili-

dade de experiência, estão as materialidades esco-

lhidas: fotografias de família, canções mainstream e 

ruídos. À espera da ação que poderá transformá-las 

em gatilho para o afecto. Desconstruídas e remon-

tadas numa forma nova. Ressignificadas, ou melhor, 

reprogramadas, pretendem-se uma narrativa outra, 

em que as lacunas pareçam ao público convite para 

o jogo.
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visão de arquivo expandida, em que ele é 
compreendido não apenas como um conjunto 
de imagens, mas como o cruzamento de 
materialidades, dentre as quais a fotografia 
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10 Não cabe aqui definir memória, um conceito 
bastante complexo, mas cabe afirmar que não 
nos referimos aqui simplesmente às lembranças 
de vivências passadas, e sim às narrativas 
construídas sobre essas vivências, das quais 
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como os automóveis, até os que hoje operam 
largamente por meio de programação.

12 Excluem-se aqui obras cinematográficas que 
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parecem ser helicópteros (na verdade sons 
criados eletronicamente) remete ao ambiente 
angustiante do campo de batalha.

http://www.studium.iar.unicamp.br/38/08/index.html

	_GoBack

