
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGINÁRIOS SONOROS EM OBRAS CINEMATOGRÁFICAS: 
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RESUMO 
A ideia deste trabalho surgiu da necessidade de entender que funções o som exerce nas 
construções narrativas fílmicas. Os filmes que compõe o corpus de análise do presente 
artigo são: Limite (1931), de Mario Peixoto, e Sudoeste (2011), de Eduardo Nunes. A 
escolha específica dessas produções ocorreu a partir da constatação da ocorrência de 
várias sequências de imagens muito semelhantes entre as duas obras. Apesar dessas 
similitudes, as duas produções apresentam uma diferença fundamental para o presente 
estudo: Limite é um filme mudo, que utiliza somente trilhas musicais, já Sudoeste é uma 
obra dotada de fala, trilha sonora própria, e apresenta uma série de estratégias sonoras 
discursivas. A partir dos conceitos de Imagem Sonora e Paisagem Sonora, de Camacho 
e Schafer, o presente trabalho procura definir como cada um dos realizadores utiliza 
esses recursos nas construções narrativas fílmicas. Para tanto, são analisados trechos de 
cada uma das obras, apoiando-se também nos autores Jullier e Marie, para observar 
como se dá a construção de imaginários sonoros. 
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ABSTRACT 
The propose of this paper is understand about the sound functions in a filmic narrative 
construction. The films chosen for this analyzis are: Limite (1931 ), by Mario Peixoto, 
and Sudoeste (2011 ), by Eduardo Nunes. The choice of these productions is because  
there are some sequences of images very similar between them. Despite of these 
similarities, these productions have a fundamental difference about their sound 
production: Limite is a silent film, which uses only music, and Sudoeste has another 
kind of sound production, with  speech, music, and some other sound discursive 
strategies. Sonorous image and Soundscape are important concepts  to this study, based 
on Camacho and Schafer. The objective is to define how the directors use these 
resources in the filmic narrative constructions. We analyze some passages of  both of 
movies to observe the construction of the imagery sound, based on Jullier and Marie.  
KEY-WORDS: Cinema. Sound. Image. Imagery. Narrative. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Ao analisar comparativamente os filmes: Limite (1931), de Mario Peixoto, e 

Sudoeste (2011), de Eduardo Nunes, encontram-se elementos visuais muito 

semelhantes, a despeito dos 80 anos que separam as duas produções. Refletir sobre estas 

similitudes é o cerne de minha dissertação de mestrado em Comunicação e Linguagens, 

na linha de Estudos de Cinema e Audiovisual da Universidade Tuiuti do Paraná. Porém, 

para o presente artigo propõe-se um recorte de análise dos aspectos sonoros, mais 

especificamente ainda, dos aspectos relacionados aos imaginários sonoros das duas 

produções.  

Embora imageticamente, os dois filmes apresentem elementos comuns, no que 

se refere à produção sonora, as características formais e as estratégias discursivas são 

muito diferentes: enquanto Limite se situa ainda no cinema mudo, e a sonoridade se 

restringe a trilha musical escolhida para ser tocada durante as projeções do filme, 

Sudoeste apresenta, além dos diálogos, uma trilha sonora composta especificamente 

para o filme e faz uso de recursos sonoros simbólicos muito específicos para compor 

toda uma paisagem sonora, nos termos de Murray Shafer (2001). Na primeira parte 

deste trabalho é apresentada uma contextualização histórica a partir das teorias de 

categorias de análises elaboradas por Bazin (1991), que abordou as possíveis vertentes 

na passagem do cinema mudo para o cinema sonoro/falado. Em seguida, são 

apresentadas as análises de alguns trechos representativos na construção de imaginários 

sonoros, em cada uma das obras, a partir dos conceitos teóricos de Camacho (1998), 

Jullier e Marie (2009), Machado (1997), Aumont (1995) entre outros.  



 Por fim o que se pretende com esse artigo é refletir sobre como esses 

realizadores utilizam a subjetividade dos elementos sonoros na construção de 

imaginários em suas obras. 

 

OS IMAGINÁRIOS SONOROS NO CINEMA 

Sabe-se que o cinema jamais foi totalmente desprovido de som. As primeiras 

apresentações, nos caóticos palcos de variedades do Vaudeville, ou as seções 

organizadas pelos irmãos Lumiere e seus contemporâneos eram permeadas por sons dos 

narradores, dos músicos solitários, ou orquestras inteiras e ainda pelas reações do 

público. A partir da segunda metade da década de 1920, o cinema mudo passa a ser 

confrontado com os movimentos de implementação do cinema sonoro/falado em escala 

comercial. Esses movimentos, por sua vez, irão exacerbar um embate entre, de um lado 

o cinema de vanguarda não narrativo, que tem na imagem autônoma a sua grande força 

expressiva e de representação do mundo, e de outro lado o cinema mais narrativo 

subordinado a representação de uma “realidade”. Nas palavras de André Bazin: 

“...distinguirei no cinema de 1920 a 1940 duas grandes tendências opostas: os diretores 

que acreditam na imagem e os que acreditam na realidade” (BAZIN, 1991, p. 67). 

Esse cinema de caráter narrativo, representacional, mais “realista” irá adotar o 

som, e a palavra teatralizada, como mais um artifício para reforçar o  efeito desse tipo 

de representação. Enquanto nas vanguardas, alguns irão incorporar o som, adaptando 

esse elemento aos códigos das próprias vanguardas, outros irão resistir de maneira, 

muitas vezes, intransigente à sonorização de suas obras.  
 

Por isso, não é surpreendente que a chegada do “cinema falado” tenha 
encontrado, a partir dessas duas atitudes, duas respostas radicalmente 
diferentes. Para alguns, o cinema sonoro, depois falado, foi saudado como a 
realização de uma verdadeira “vocação” da linguagem cinematográfica – 
vocação que fora até então suspensa por falta de meios técnicos. No limite, 
chegou-se a considerar que o cinema começava de fato com o cinema 
falado... 
Para os outros, ao contrario, o som era muitas vezes recebido como um 
verdadeiro instrumento de degenerescência do cinema, como uma incitação a 
justamente fazer do cinema uma cópia, um duplo do real, às custa do trabalho 
sobre a imagem ou sobre o gesto. Essa posição foi adotada – às vezes até de 
maneira excessivamente negativa – por um bom número de diretores, alguns 
dos quais demoram muito para aceitar a presença do som nos filmes. 
(AUMONT, 1995, p. 47-48) 

 

Durante toda sua história o cinema irá receber inúmeras práticas experimentais, 

incorporando novos processos e as mais diversas tecnologias, muitas com intuito de 



propiciar experiências sensoriais diversas, sobretudo na contemporaneidade digital com 

o chamado cinema expandido. Essas inserções de novas tecnologias e estratégias 

ampliam, quase que infinitamente, as possibilidades expressivas do elemento sonoro 

nessas novas configurações cinematográficas. Neste artigo, vamos tratar apenas do 

cinema mais convencional que tem em comum a articulação dos dois elementos mais 

básicos da sétima arte: imagem e som. 

Para Arlindo Machado, o som no cinema tem sido conceitualmente tratado sem a 

devida importância, em detrimento a supremacia da imagem: 
 

... toda a terminologia conceitual erigida pela crítica nos últimos 100 anos 
refere-se ao cinema como fenômeno exclusivamente visual. Fala-se em ponto 
de vista, movimentos de câmera, enquadramentos recorte do quadro, 
profundidade de campo, foco, campo focal das lentes, montagem, efeitos 
especiais, mas não se tem uma terminologia (muito menos conceitos) para 
designar o ponto de colocação do microfone, os métodos de gravação do som 
ou da mixagem, a edição de sons e as relações de sentido estabelecidas pela 
inserção da música. (MACHADO, 1997, p. 148 e 149) 

 

Ainda que o elemento sonoro no cinema sofra desse tipo de descaso, é fácil 

comprovar a importância que ele exerce como elemento da construção de imaginários. 

Basta supor a apresentação, sem som, de um filme cujo elemento sonoro tenha sido 

incorporado na narrativa. Mesmo que seja possível entender o enredo, a fruição da obra 

jamais seria completa. 

Assim, o cinema é, por excelência, um meio apropriado à construção de 

imaginários, pois em sua essência, através de seus recursos visuais e sonoros, pode 

conjugar e reter um número infinito de realidades imaginárias. E esses imaginários 

representados, ou talvez apenas invocados pelo cinema, são em grande parte, o objetivo 

e o meio, da sétima arte. 

 

LIMITE, SUDOESTE E OS IMAGINÁRIOS SONOROS  

Os filmes Limite, de Mario Peixoto, e Sudoeste, de Eduardo Nunes, são obras 

ficcionais em que as histórias apresentam poucas ligações. Essas realizações são 

separadas por 80 anos e, ainda assim, podemos observar inúmeras imagens muito 

semelhantes. A despeito desses elementos visuais similares, Limite e Sudoeste 

apresentam diferenças profundas quanto à utilização do som. Em 1931, quando o 

cinema sonoro falado se firmava em todo mundo, Peixoto produziria uma obra dentro 

das diretrizes das vanguardas europeias, que propunham dentre outra coisas, filmes 

mudos e inclusive com a eliminação das inserções de letreiros.  



Limite é assim, uma obra praticamente sem palavras, existe apenas a inserção de 

três letreiros em um filme de aproximadamente duas horas. A narrativa tem como eixo 

central a história de vida de três pessoas, duas mulheres e um homem, que estão 

sucumbindo em um pequeno barco a deriva. Trechos das vidas dos três personagens são 

contados em fragmentos de lembranças de cada um deles.   

Toda narrativa, que apesar de apresentar lacunas e um discurso não linear, se 

sustenta nas sequências de imagens. A trilha sonora exerce a função de marcação do 

ritmo e da conotação da intensidade dramática de cada cena. Composta por várias obras 

clássicas3, as músicas foram escolhidas por Brutus Pedrera, amigo e colaborador de 

Peixoto, que deixou indicações precisas de como quando cada música deveria ser 

executada durante as projeções, recomendações que foram incorporadas nas versões 

restauradas e digitais do filme.  
 

La partition musicale de Limite était accompagnée d’une note explicative de 
Brutus Pedreira: “Si le dernier disque de n’importe laquelle des huit parties 
du film se termine avant lês indications, on recommence à jouer jusqu’à 
l’indication signalée. Les disques initiaux doivent commencer à partir de 
l’indication respective indépendamment du point à partir duquel se trouvait le 
disque précédant”. Les disques originaux furent préservés et utilisés dans la 
nouvelle version du film. (RAMOS, 2000, p.24) 

 

No caso de Limite, percebe-se a preocupação em relacionar o conteúdo musical 

ao conteúdo narrativo. Já na abertura do filme com a apresentação dos letreiros de 

creditos tem início a execução da obra “3ª Gymnopedie” de Erik Satie4, após os créditos 

temos, sempre em fusão, as passagens das seguintes imagens: 

1- Vários urubus no alto de um morro.  

2- O rosto da “Mulher 1”5, envolta do pescoço da jovem, os braços de um 

homem algemado. 

3- Somente os braços do homem algemados. 

4- Um close total mostrando apenas os olhos da “Mulher 1”. 

                                                 
3 “3ª Gymnopedie” de Erik Satie, “Noturno do Quarteto nº 2 em D maior” de Alexander Borodin, 
“Chorale nº 3 em A menor” de Cesar Frank, “Noturno nº 2 do Festivals”, “Golliwogg´s Cake Walk nº 6 
de Children´s Corner”, “L´Après Midi d´um Faune” e “Quarteto em G maior” de Claude Debussy, 
“Simphonie Classique op. 25 em D maior” de Serguei Prokofiev, “Quarteto em F maior” de Maurice 
Ravel, “Fire-Bird” de Ígor Stravinski. 
4 Embora “3ª Gymnopedie” seja uma obra tipicamente clássica, Erik Satie compôs várias obras 
relacionadas às vanguardas da década de 1920. Como a trilha do filme Antr´acte (1924), de René Clair. O 
próprio Satie aparece nas primeiras cenas do filme ao lado do pintor dadaísta Francis Picabia. 
5 Os letreiros no início do filme não indicam os nomes dos personagens principais, apenas “mulher 1” 
interpretada por Olga Breno, “mulher 2” interpretada por Taciana Rei, “homem 1” interpretado por Raul 
Schnoor e “homem 2” Interpretado por D. G. Pedreira. 



5- O reflexo da luz do sol brilhando sobre a água. 

6- Novamente o close dos olhos da “Mulher 1”.  

7- A “mulher 1” sentada no barco.  

Até esse momento temos aproximadamente quatro minutos de projeção, e então 

começa outra longa sequência de tomadas de diferentes pontos, mostrando o barco à 

deriva e os três tripulantes desiludidos a bordo. Essa sequência vai até os 11 minutos e 

12 segundos de projeção com a mesma obra de Satie sendo executada como fundo 

musical.  

O ritmo lento e melancolia da música faz o espectador compartilhar a 

desesperança vivida pelos três personagens a bordo. O mesmo tema musical será 

incorporado em outros trechos do filme funcionando como uma espécie de leitmotiv6, 

para trazer de volta as mesmas sensações e lembrar que os três personagens continuam 

no barco sem esperanças. 

 
Sem que se saiba de onde ela vem nem com que instrumentos é produzida, 
sem mesmo se estar familiarizado com sua linguagem, a música – é um de 
seus encantos mais evidentes – pode fazer efeito por si mesma, para nos 
encantar ou nos causar arrepios. (JULLIER E MARIE, 2009, p. 40)    

 

O segundo tema musical é o movimento noturno e andante do Quarteto nº 2 de 

Alexander Borodin, obra também melancólica, porém com variações e um ritmo mais 

acelerado. A obra acompanha imagens que se sobrepõem em fusão e mostram: 

1- A “Mulher1” em uma janela com grades. 

2- Um homem, do qual só vemos parte do corpo, que entra na casa.  

3- Alguns momentos depois a “Mulher 1” e o homem saem até a porta, ele a 

agarra, só podemos ver parte do corpo dos dois. Nesse trecho a música 

acelera, a jovem se desvencilha do homem e sai andando pelas ruas. 

4- A “Mulher 1” continua a caminhada por uma estrada, a música volta a um 

ritmo mais lento.  

5- Uma roda de locomotiva em movimento, a música volta acelerar. 

6- O volante de uma antiga máquina de costura. 

7- Várias tomadas diferentes da “Mulher 1” costurando, a música acompanha o 

ritmo das máquinas. 

                                                 
6 Leitmotiv (do alemão, motivo condutor), em música, é uma técnica de composição introduzida 
por Richard Wagner em suas óperas, que consiste no uso de um ou mais temas que se repetem sempre 
que se encena uma passagem da ópera relacionada a uma personagem ou a um assunto. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_alem%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera


8- A mulher olha para cima e o que ela vê e mostrado por uma câmera 

subjetiva: o céu através de uma espécie de claraboia com grades. 

9- Um balão de ar, que não tem nenhuma conexão com a narrativa. A música, 

neste trecho é mais lenta. 

10- Em seguida passamos para uma série de imagens de closes de objetos 

utilizados na costura: colchetes, carretel de linha, botão, fita métrica e uma 

tesoura.  

11-  Outra sequência da mulher costurando em vários ângulos, a música vai 

acelerando e ficando mais intensa até mostrar a imagem das mãos da mulher 

que, enquanto a música acelera e ganha acordes mais agudos, passa o dedo 

no fio da lamina de uma tesoura que brilha sobre um fundo escuro. Essa 

sequência acaba juntamente com o tema de Borodin, aos 21 minutos e 40 

segundos.  

De forma bastante clara, percebe-se uma sincronia de ritmo entre as imagens a 

música, que tem por função alternar momentos de dramaticidade mais forte ou mais 

fraca conforme a necessidade da narrativa.  

 
La música crea o complementa el ritmo de la acción. Por ejemplo, en una 
escena de la persecución o de crimen, la música podría ser igualmente rítmica 
en relación con la acción del relato. (CAMACHO, 1999, p. 22)  

 

Sudoeste, por sua vez, é um filme sonoro e falado, com poucos diálogos quando 

comparado à maioria das obras fílmicas contemporâneas, mas que ainda assim se apoia 

nas falas dos personagens para compreensão plena da história.  

A narrativa se passa em um vilarejo pobre que sobrevive da precária extração 

salineira. O filme conta a história de uma menina que ao nascer nas primeiras horas da 

manhã, perde a mãe que morre no parto. A criança recebe o nome de Clarice, e será 

interpretada por Raquel Bonfante, fazendo o papel dela menina e por Simone Spoladore 

que interpreta Clarice moça. Após o parto, a bebe é levada pela parteira, Dona Iraci, 

interpretada por Lea Garcia, para uma cabana de palafitas no meio de uma lagoa. 

Clarice cresce, torna-se menina, depois moça, mulher e por fim morre como uma velha. 

Tudo isso se passa em apenas um dia, enquanto todas as outras pessoas que moram no 

vilarejo, e que contracenam com ela, vivem apenas mais 24 horas de suas vidas. 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-599029/


Já nas primeiras cenas, Nunes utiliza vários sons diegéticos7 como importantes 

elementos na composição narrativa. Vale lembrar que quase a totalidade dos sons, 

diálogos, músicas e efeitos especiais, apresentados em obras fílmicas de ficção da 

atualidade são criados e inseridos na pós-produção.  

O filme começa com a seguinte sequência: 

1- Uma imagem muito escura que percebesse, inicialmente, apenas um 

movimento de câmera da esquerda para direita, aos poucos vai clareando e, 

em primeiro plano, estão ramos de mato seco e entre eles, e em segundo 

plano, uma estrada curva e em perspectiva. Conforme a câmera continua o 

movimento, a imagem vai ficando mais clara e passamos a perceber também, 

em off, a paisagem sonora do local, conceito definido por Murray Schafer 

que nesse caso apresenta sons de grilos, do vento sobre folhagem, das 

marolas da lagoa e de pássaros, que, sozinhos,  já nos dão vários indícios de 

que estamos em um local rural em meio a madrugada. 
O ambiente contém numerosas séries de ritmos: os que separam o dia da 
noite, o sol da lua, o verão do inverno. Embora não possam proporcionar 
pulsações audíveis, esses ritmos têm poderosas implicações para as mudanças 
da paisagem sonora. (SCHAFER, 2001, p. 319) 
 

2- Como se estivesse longe, ouvimos o trotar de um cavalo, as rodas de uma 

carroça sobre areia e os grilhões do arreio. Ao mesmo tempo em que a 

carroça se aproxima da câmera, sua imagem e sons ficam mais nítidos e 

fortes, ela passa pela câmera e sai totalmente do quadro pelo lado direito. 3- 

3- Pelos sons nos damos conta de que a carroça está se distanciando até que não 

podemos mais ouvi-los.  

4- Por fim a câmera para e mostra um cenário árido, a curva da estrada, 

arbustos na longa linha do horizonte e uma árvore com galhos secos à 

esquerda do quadro. Os sons nítidos daquela paisagem continuam enquanto a 

imagem estiver sendo projetada, e completam o conjunto. 

As imagens apresentadas nos dão as referências do lugar onde irá se passar a 

história, a imagem é bastante verossímil, mas é a articulação com os elementos sonoros 

que fará com que a narrativa atinja outra instância, sobretudo quando a carroça sai do 

                                                 
7 Som diegético é entendido aqui como qualquer sonoridade que possa ser percebida ou articulada pelos 
personagens em cena, como diálogos, ruídos dos efeitos climáticos, de passos, da respiração, de 
máquinas, de multidões, de animais e etc.  



quadro e a câmera para mostrando a paisagem árida, e os sons do ambiente continuam. 

Nesse espaço onírico, o tempo poderá ser manipulado conforme a narrativa necessite. 
 
 

Este tipo de efectos, utilizados de manera simbólica, nos ayudan a crear una 
situación anímica. Por asociación psicológica algunos efectos sonoros son 
comparables con ciertos estados de ánimo…  
Los efectos sonoros también tienen una función expresiva cuando son 
utilizados metafóricamente; es decir, cuando en el montaje se unen dos 
imágenes sonoras que pueden ser de naturaleza diferente para sugerir una 
idea común. (CAMACHO, 1999, p. 24 e 25)   

 

Em várias cenas do filme temos a presença do vento. Algumas vezes ele está 

fora do quadro, não há imagem que o referencie, e só o percebemos pelo som que ele 

produz conforme as oscilações de intensidade, ou ao ser confrontado com um obstáculo 

qualquer, o que pode produzir diferentes efeitos de sentido. 

 
A natureza ilusória do vento encontra seu instrumento na harpa eólica, cujos 
sons persistentes e esquivos foram tão carinhosamente vistos pelos 
românticos. Novalis escreveu: “A Natureza é uma harpa eólica, um 
instrumento musical cujos sons vêm do pinçar das cordas mais agudas dentro 
nós”. Mas às vezes o vento parece ter um caráter inequivocadamente 
maldoso... Ilusório, caprichoso e destrutivo, o vento é o som natural do qual o 
homem, tradicionalmente, mais desconfiava e o que mais temia. (SCHAFER, 
2001, p. 244) 

 

A cena em que a parteira chega à pensão onde está a futura mãe em trabalho de 

parto é iniciada com a câmera posicionada de cima para baixo, em primeiro plano, as 

pás de um catavento, que ao passarem uma após a outra frente à câmera, produzem um 

rufar surdo. Por entre as pás do catavento vê-se a fachada do imóvel, em frente à porta 

está Conceição, personagem vivida por Dira Paes, que recepciona a parteira. O vento é 

forte e agita a roupa das duas mulheres, elas balbuciam algo ininteligível, ao fundo 

ouve-se o vento, grilos, galos, galinhas e cachorros que compõem a paisagem sonora. 

Porém, o som que se sobressai é o ranger forte e estridente do atrito do eixo que, a cada 

volta, como um relógio, insiste em marcar o tempo, um relógio imaginário, simbólico, 

já prenunciando a finitude da vida. 
 

Enfim, ainda que raramente lhe seja endossado esse papel de prestígio, os 
ruídos podem apoiar significados de ordem simbólica, pelo desvio de 
associações regidas na maioria das vezes por hábitos culturais. Um latido, um 
mugido, naquele momento preciso, e mesmo se acena se desenvolve no 
campo, vão poder enfatizar a bestialidade de um comportamento; uma porta 
que bate, sugerir que o protagonista se isola de tudo o que o cerca...  
(JULLIER E MARIE, 2009, p. 39 e 40)    
    



A sequência que cobre o período em que a parteira está trabalhando na pensão 

inicia-se mais ou menos aos 4 minutos e 50 segundos da projeção e vai até 12 minutos e 

40 segundos, ou seja, dura quase nove minutos. Durante todo esse tempo, além dos sons 

produzidos pelos afazeres das mulheres, os sons dos utensílios e da água sendo colocada 

para aquecer, dos passos, dos gestos e das respirações são acrescidos dos sons dos 

grilos, galo, galinha, cachorro e o permanente ranger do catavento bem ao fundo, que 

nos faz lembrar a precariedade e a urgência da situação. Aos seis minutos e meio de 

projeção passamos a ouvir também uma música muito grave que vai ganhando volume e 

densidade enquanto temos a imagem da personagem Conceição, aflita no corredor em 

frente à porta do quarto. Não podemos ver dentro do quarto, mas a música já anuncia: lá 

dentro o pior está por acontecer. 
 

La música adquiere una función narrativa cuando anticipa un acontecimiento. 
Unos segundos antes de que el protagonista vaya a ser ejecutado, el motivo 
musical nos anticipa un final feliz o desdichado. La música cuenta la historia 
antes que el discurso sonoro. La música sirve de apoyo sincronizado para 
intensificar las acciones; se trata de un reforzador usado a menudo también 
para subrayar ciertas situaciones. (CAMACHO, 1999, p. 21)  
 

 
Na sequência vê-se: 

1- Conceição entrar e para na porta do quarto, ela tem nas mãos um jarro de 

água. 

2- A imagem de uma lâmpada acesa pendurada no canto do quarto. 

3- Uma vela apagada e uma caixa de fósforos sobre uma pequena cômoda. 

4- Novamente a imagem de Conceição que dá dois passos para dentro e coloca 

o jarro sobre um móvel fora do quadro. 

5- Na cama, a jovem, que também é interpretada por Simone Spoladore, está 

deitada com a criança ainda no ventre.  

6- A parteira faz um ritual místico sacudindo, sobre a barriga da mulher, um 

ramo de folha.  

7- Ela para, abaixa a mão que segura as folhas, e abaixa a cabeça.  

8- Conceição e a parteira trocam olhares densos. Nesse ponto temos dez 

minutos de projeção e, pela primeira vez no filme, escutamos um diálogo 

inteligível, Conceição pergunta para a parteira – A criança matou a menina, 

né?  

9- E a parteira continua a olhar densamente e não responde, mas faz outra 

pergunta – Qual era o nome dela?  



10- – Clarice. Responde Conceição.  

A música grave e soturna, juntamente com os sons abafados, da paisagem que 

está lá fora, exprimem a dor e a melancolia estampada no rosto de Conceição.   

 
La función expresiva de la música sirve para evocar, reforzar, expresar o 
provocar estados de ánimo: tristeza, melancolía, temor, humor, pasión, pues 
crea cierta atmósfera que destacan el valor dramático de las implicaciones 
psicológicas y existenciales de los personajes.  (CAMACHO, 1999, p. 21)       

  

Nunes, em várias ocasiões, utiliza um engendrado sistema sonoro, articulando 

paisagens sonoras, trilhas musicais e outros ruídos para transpor o espectador a 

instâncias imaginárias.  

 

O CINEMA, O SOM E O IMAGINÁRIO 

 

Como podemos perceber estamos tratando de duas produções que apresentam 

grandes contrastes: Embora existam, como já dito, algumas imagens muito semelhantes. 

Limite é uma obra com fortes influências das vanguardas europeias da década de 1920, 

um filme mudo com trilha musical a narrativa é profundamente baseado nas imagens. 

 Sudoeste, por sua vez, é uma obra contemporânea, mais narrativa e mais 

próxima do cinema mainstream, é um filme sonoro/falado, com trilha própria e 

estratégias sonoras articuladas. Sudoeste tem poucos diálogos, mas necessita, 

narrativamente, da fala para ser compreendida,.  

Também no que se refere à utilização do imaginário sonoro como recurso 

expressivo, os dois realizadores se valem de estratégias semelhantes em algumas 

ocasiões e completamente distintas em outras. Evidente que muitas das diferenças 

acontecem em função do aparato técnico e conceitual que cada um utilizou.  

Peixoto não utiliza a palavra falada, nem paisagem sonora, provavelmente 

porque esses recursos não faziam parte do repertório das vanguardas, no qual ele se 

inspira e que adota para produzir Limite. Embora, é importante frisar que: uma parte 

expressiva da vanguarda europeia, desde a primeira metade da década de 1920, fazia 

pleno uso dos elementos sonoros como ferramenta para suas experimentações, ainda 

que vários realizadores vanguardistas rejeitassem as falas. Muitas obras deste período 

foram concebidas pensando o som com elemento inseparável da imagem. “Rhythmus 

21” (1921), de Hans Richter, “Opus I, II, III e IV” (1921), de Walter Ruttmann, “Le 



Retour A La Raison (1923), de Man Ray e “Ballet mecanique” (1924), Fernand Leger 

dentre outros. No Brasil, em 1929, Luiz de Barros dirigiu “Acabaram-se os otários”, o 

primeiro filme sonoro/falado do Brasil.  

Assim, parece evidente que Peixoto teria condições de utilizar os elementos 

sonoros, como as vanguardas. Mas, no que concerne ao uso dos elementos sonoros, 

Limite é tipicamente uma obra com características do cinema clássico.  

Nunes e Peixoto utilizaram a trilha sonora com funções expressivas, narrativas 

ou rítmicas, sempre para dar ênfase à dramatização apresentada pelas imagens. Ou, por 

assim dizer, o que eles fazem é uma sobredramatização da narrativa. 

O cinema, através dessa articulação entre som e imagem é capaz de transportar o 

espectador para dentro e para além do universo representado. Nesse aspecto, o uso do 

elemento sonoro é de crucial importância para concretização da representação de 

imaginários, mesmo tenha-se a impressão em geral de que o imaginário pareça estar 

mais próximo dos sentidos visuais do que dos sentidos auditivos. 
 

A imagem mental corresponde à impressão que temos quando, por exemplo, 
lemos ou ouvimos a descrição de um lugar, de vê-lo quase como se 
estivéssemos lá. Uma representação mental é elaborada de maneira quase 
alucinatória, e parece tomar emprestadas suas características da visão. Vê-
se... O que nos interessa na imagem mental é essa impressão dominante de 
visualização que se assemelha com a da fantasia ou do sonho... O sonho 
certamente provoca uma alucinação visual, mas também são solicitados 
outros sentidos, como o tato ou olfato, o que só agora começa a ser o caso 
para o cinema. No entanto, é a lembrança visual que predomina e que se 
considerará como as “imagens” do sonho: a lembrança visual e a impressão 
de uma completa semelhança com a realidade. (JOLY, 2003, p. 19 e 20) 
 

 
O som no cinema, como no cotidiano, com sua subjetividade, é um elemento 

capaz de fazer transcender todas as percepções da realidade, projetando aos outros 

sentidos um efeito também mais subjetivo. 
 
O som é um objeto subjetivo, que está dento e fora, não pode ser tocado 
diretamente, mas nos toca com uma enorme precisão. As suas propriedades 
ditas dinamogênicas tornam-se, assim, demoníacas (o seu poder, invasivo e 
às vezes incontrolável, é envolvente, apaixonante e aterrorizante). Entre os 
objetos físicos, o som é o que mais se presta à criação de metafísicas. As 
mais diferentes concepções do mundo, do cosmos, que pensam harmonia 
entre o visível e o invisível, entre o que se apresenta e o que permanece 
oculto, se constituem e se organizam através da música. (WISNIK, 1989, 
P.28) 

 

O cinema não foi concebido, originalmente, como um dispositivo de 

representações narrativas. Em seus primórdios o cinema era apenas um meio de 



“duplicar a realidade”, e isso já bastava para entreter e assombrar multidões. Só mais 

tarde, e de maneira gradativa, os pioneiros perceberam a grande vocação do cinema: 

contar histórias e, mais ainda, criar sonhos. A partir daí, muitas tecnologias e conceitos 

foram e ainda são incorporados a esse universo. O cinema, desde então, se mantém fiel 

ao seu propósito de representar e produzir imaginários. O som, em suas muitas 

manifestações, está de maneira intrínseca atrelado a essa vocação, como nos diz Murray 

Schafer (2001): “(...)o homem cria paisagens sonoras ideais para aquela outra vida 

que é a da imaginação e da reflexão psíquica.”  
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