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Imagine uma tela colocada na parte de trás de uma vasta sala, tão grande quanto possível. 
Esta tela é visível para uma multidão. Na tela aparece uma projeção fotográfica. Até 
agora, nada de novo. Mas, de repente, a imagem – de tamanho natural ou reduzido, 
dependendo das dimensões da cena – se anima e ganha vida. É um portão de fábrica, 
que abre e libera uma multidão de trabalhadores, homens e mulheres, com bicicletas e 
cachorros – todos apressados. É a visão da própria vida. É o movimento capturado no 
cotidiano. 

Figuras em movimento, a ilusão da vida real. O surgimento do cinema foi consequência 
de vários séculos de investigações sobre imagem e som para gerar aquilo que conhecemos, 
atualmente, como Sétima Arte. Você sabia que, em 1911, o italiano Ricciotto Canudo 
(1877-1923) definiu no Manifeste des Sept Arts (Manifesto das Sete Artes), documento 
publicado somente em 1923, o cinema como uma arte que sintetizava todas as outras 
artes clássicas (a música, a pintura, a escultura, a arquitetura, a poesia e a dança). Sétima 
Arte é uma denominação que se tornou sinônimo do meio cinematográfico desde a década 
de 1920 até a atualidade.

Para Roy Armes (1999, pp. 39-40), vindo de pesquisas cientificamente orientadas, as figuras 
em movimento e a gravação sonora tiveram paralelos e diferenças significativas no 
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advento do cinema. “[...] o cinema não era mudo, apenas ‘silencioso’, como diz Mitry, ou apenas ‘surdo’, como 
diz Michel Chion.” (DELEUZE, 2005, p. 267).

Você sabia que as descobertas feitas para captura de imagem são antigas? São muito antigas, desde os jogos de 
sombras (China, 5.000 a.C.), passando pela câmara escura (século XV-XVI), a lanterna mágica até as descobertas 
da fotografia. No entanto, pela volumosa história das imagens, vamos nos ater às descobertas de um pré-cinema, 
no século XIX, para chegar aos fundamentos do áudio por meio dos inventos que culminaram na junção sincrônica 
de imagem e som até o atual Audiovisual. Vamos lá ?
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1.1 O cinema silencioso, os inventores e a sugestão sonora

Vamos iniciar nossa jornada   pelos fundamentos do som, entre 1831 e 1833, período em que dois pesquisadores, 
sem ligação alguma, idealizaram o mesmo invento. O físico belga, Joseph Antoine Ferdinand Plateau, (1801-
1883) e o matemático austríaco, Simon Ritter von Stampfer, (1792-18-64) conceberam o primeiro dispositivo 
óptico, baseado no efeito da visão persistente (persistência da retina), que permitiu reproduzir o movimento de 
uma imagem. Conhecido como “fenacistoscópio” (phenakistiscope, do grego phenakizein, “enganar por falsos 
reflexos”; skopeô, “olhar”, Figura 1), o dispositivo evoca “visões enganosas” ao observador (STAM, 2003, p. 
38). Tanto Plateau, quanto Stampfer continuaram as pesquisas para aprimorar a visualização de imagens em 
movimento.

Figura 1− PLATEAU, Joseph Plateau; STAMPER, Simon von. Fenacistoscópio. 1831-1933. 
Fonte: http://semema.com/animacao-incrivel-com-fenacistoscopio-pelos-irmaos-lynch/. (2018).
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Em 1834, o matemático inglês, William George Horner, (1786-1837) criou uma máquina com os mesmos preceitos 
do “fenacistoscópio”. Conhecida como “zootropo/zootrópio” (do grego zoe, “vida”; tropos, “giro”, “roda”, 
conforme Figura 2), era um tambor giratório sem tampa, com contornos ranhurados, que ao ser girando em seu 
centro, em um eixo vertical, permitia ver as imagens animadas diretamente no interior. Passando ao observador 
a ideia de movimento à medida que as imagens se sucediam sequencialmente. 

 Figura Figura 2− HORNER, William George. Zootrópio. 1834.
 Fonte: https://nsaxonanderson.wordpress.com/2012/04/12/zootrope-2/. (2018).
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Perceba que tanto o “fenacistoscópio”, quanto o “zootrópio” eram tidos como brinquedos óticos, entretenimento 
infantil. Porém, em 1853, Franz von Uchatius (1811-1881), um barão austríaco e oficial da artilharia, aperfeiçoou 
o invento de Plateau e Stampfer  ao projetar sobre uma parede, os desenhos de um dispositivo ótico, iluminados 
por trás com uma lâmpada Drummond (luz oxídrica, luz de óxido de cálcio). Como se dava o funcionamento e uma 
lâmpada de Drummond?  O oxi-hidrogênio era dirigido contra um cilindro de cal viva (óxido de cálcio); os cristais 
coloridos do óxido de cálcio eram colocados em frente a um foco radiante e produziam uma forte incandescência. 
Os prestidigitadores/ilusionistas, como Méliès, costumavam usá-la nas primeiras filmagens cinematográficas. 
Cada imagem tinha uma lente especial para uma melhor projeção. Uchatius chamou seu invento de kinesticopio/
kinetoscopio (do grego kines, “movimento”, Figura 3).

Figura 3 – Kinetoscopio. 1853. Fonte:https://mvpcinefilia.wordpress.com/2016/05/14/
historia-de-los-origenes-del-cine-parte-i/kinetoscopio/. (2018).
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Vários inventores, pesquisadores, observadores, entre outros, buscaram diferentes formas de dar movimento 
às imagens. Em 1869, James Clerk Maxwell (1831-1879) colocou lentes divergentes no “zootrópio”. Na década 
de 1870, Charles-Émile Reynaud (1844-1918) inventou o praxinoscope/praxinoscópio (Figura 4). As imagens 
desenhadas em um rolo eram colocadas na parte interior de uma folha que estava enrolada no interior de 
um cilindro rotativo. As imagens presentes no cilindro iam para o olho humano, por reflexão, em um poliedro 
espelhado que estava no centro do cilindro.

Figura 4 – REYNAUD, Charles-Émile. Praxinoscópio. 1870. Fonte: 
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Segundo Martin Miller Marks (1997), em 1892, no Museu Grévin (Paris), Reynaud, com seu “Teatro Óptico”, 

fez as primeiras projeções de imagens animadas em uma tela grande e em uma sala escura, antes mesmo de 

qualquer projeção dos irmãos Lumière. Três curtas-metragens de animação foram apresentados ao público: 

“Pobre Pierrô” (Pauvre Pierrot, uma pantomima de 15 minutos com 

500 imagens pintadas), “O Palhaço e seus cachorros” (Le clown et 

ses chiens, interlúdio de 15 minutos com 300 imagens pintadas) e 

“Uma boa cerveja” (Un bom bock, uma cena cômica de 15 minutos 

de 700 imagens pintadas). A performance combinada destes filmes 

foi chamada de “Pantomimas Luminosas” (Pantomimes Lumineuses, 

Figura 5). Reynaud foi o manipulador de todas as imagens e tais 

projeções eram acompanhadas por uma música original composta, 

especificamente em piano, por Gaston Paulin (1839-1903), um dos 

primeiros compositores de trilhas sonoras na França.

O Teatro Óptico (1888) foi inventado por Reynaud. Era um aparelho 

que possibilitava a projeção de imagens animadas, uma mistura de 

lanterna mágica e Praxinoscópio, este último também inventado 

por Reynaud onze anos antes. A lanterna mágica foi inventada no 

século XVII e era constituída por uma câmara escura e um jogo de 

lentes. A luz de uma lâmpada de azeite atravessava uma placa de 

vidro pintada com desenhos que eram projetados num lenço. Era 

possível criar a ilusão de movimento movendo os vidros.

Figura 5 – Cartaz do Teatro Ótico de Charles-Émile Reynaud. 1892.
Fonte: https://kinodinamico.wordpress.com/tag/praxinoscopio/. (2018).
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Com os irmãos Max e Emil Skladanowsky, tivemos a entrada da Alemanha na cinematografia mundial. Os irmãos Skladanowsky 
criaram o “Bioscópio” (Figura 6), um primitivo projetor de filmes com lente dupla, e realizaram o primeiro evento de 
projeção de celuloide para um público pagante, no salão de baile do teatro Wintergarten (Berlim), em novembro de 1895, 
também pouco antes das primeiras projeções públicas dos irmãos Lumière em Paris.

Figura 6 – Skladanowsky, Max. Bioscópio. 1895.
Fonte: https://berlinstreetart.com/berlin-movie-theater-wintergarten-variete/. (2018).
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Novamente, na França, em 13 de fevereiro de 1895, os irmãos Auguste Marie Louis Nicholas Lumière 
(1862-1954) e Louis Jean Lumière (1864-1948) patentearam e registraram com o número 245.032, 
o cinematógrafo (cinematografe, máquina de filmar e projetor). Utilizaram o mesmo nome 
dado por Lèon Bouly (1872-1932) ao instrumento de movimento de imagens, então inviável , 
que patenteou em 1892. Para os irmãos Lumière, o cinema era como uma curiosidade, uma 
experiência científica e não um espetáculo/entretenimento. Para os irmãos franceses, o 
cinema parecia algo sem futuro. 

Quando Louis e Auguste Lumière resolveram, na cidade de Lyon (França), 
acompanhar a saída dos trabalhadores da fábrica da própria família (La Sortie de 
l’usine Lumière à Lyon, 45 segundos, 1985), enquadraram o acontecimento em 
plano geral (para exteriores, grandes proporções) e de um ângulo frontal para que 
a imagem fosse captada em seu breve momento, fazendo com que os espectadores 
pensassem nos sons de algo que lhes era comum – a vida cotidiana.  

Em 28 de setembro de 1895, na comuna francesa de La Ciotat, sudeste da França, surgiu a 
provável primeira sala de cinema na França. Foi em Paris, no sábado de 28 de dezembro de 1895 , 
no número 14 do Boulevard dos Capuchinhos (Boulevard des Capucines), que os irmãos Lumière, no 
subterrâneo do Grand Café, realizaram uma exibição pública e paga, com uma série de dez filmes, 
com duração de 40 a 50 segundos cada, dentre os quais estava o filme que, possivelmente, deu o 
primeiro susto no público – “A chegada do trem à Estação Ciotat” (L’Arrivée d’un Train en Gare 
de La Ciotat, Figura 7 - esquerda). Mesmo o filme não sendo sonorizado, a chegada de um trem 
em alta velocidade foi repleta de uma enorme sensação sonora que emanou da imagem, fazendo 
com que as pessoas ficassem impressionadas, assustadas e  até corressem do recinto. Imagine 
que você apenas tenha visto um trem ao vivo. Ao observar pela primeira vez um trem vindo em 
sua direção, mesmo que em uma tela branca, você percebe a noção de ritmo, o som da máquina 
e a iminência de uma colisão. Agora imagine o quanto deve ter sido estranho para os espectadores. 
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Figura 7  − “A chegada do trem à Estação Ciotat” (Dir. Irmãos Lumière, 1895, imagem esquerda). “A Onda” 
(Dir. Étienne-Jules Marey, 1891, imagem direita). Fonte: Imagens extraídas dos curtas (2018).

Com a exibição pública dos irmãos Lumière, não houve nenhum acompanhamento sonoro ou musical às imagens projetadas 
em uma bitola de 35mm1. Houve somente a sensação sonora de um eminente acidente ferroviário pressentido pelos 
espectadores.

A sensação sonora também esteve presente no curta “A Onda” (La Vague, 1891, 27 segundos, Figura 7- direita) de Étienne-
Jules Marey (1830-1904), em que o inventor filmou o fluxo e o refluxo da água como um simples teste estético. Para quem 
observava a imagem, também estava ali, como uma presença sonora, o estalido da onda contra a rocha.

Marey, em 1882, havia desenvolvido um “rifle fotográfico” capaz de gravar em uma placa sensível cerca de vinte imagens 
por segundo.

 1- Bitola é a largura da película cinematográfica que é expressa em milímetros. Em 1889, a bitola cinematográfica 35 mm (largura igual a 35 milímetros) foi 
criada por George Eastman (1854-1932), a princípio para fotografia fixa, mas em seguida utilizada também nas primeiras experiências de cinema. Eastman foi o 
fundador da Kodak e inventor do filme em rolo (filme fotográfico). Atualmente, a Kodak afirma que 35 mm tem o equivalente àa resolução de 6K (6.000 linhas 
horizontais). As bitolas mais comuns em cinema são as 8mm, 16mm, 35mm e 70mm, sendo que as bitolas “intermediárias”, ou seja, a 16 e 35mm, são as mais 
utilizadas comercialmente. Disponível em: <http://ctav.gov.br/tecnica/bitolas-e-formatos-de-filmes/>.
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Uma “versão romantizada dos acontecimentos” conta que, nessa primeira sessão pública, estava 
presente um homem que se tornou “o pai dos efeitos especiais”. Era Marie-Georges-Jean-Méliès (1861-
1938), ou apenas Georges Méliès, responsável por desenvolver uma tendência ilusionista do cinema. 
Criador de mundos fantásticos, Méliès foi um dos primeiros cineastas a apresentar uma orquestra 
de somente um homem que se multiplicou para tocar diferentes instrumentos no curta L’Homme 

Orchestre (1900). Méliès, o alquimista da luz e da sugestão sonora, deu-nos a representação imagética 
da música. Ao contrário dos irmãos Lumiére, Méliès acreditou no potencial mágico do cinema, no ato 
de contar uma história em movimento, no potencial imagético do som e da imagem e na imaginação 

de cada espectador. “A mágica [e a ilusão cinematográfica], devemos lembrar, é uma arte que requer 
colaboração entre o artista e seu público” (BUTLER, 1948 apud SAGAN, 2006, p. 198). No cinema 
ocorre uma suspensão voluntária da descrença quando o filme consegue nos envolver, fascinar, 
seduzir. Acreditamos que o que se passa na tela, acontece mesmo ao nosso redor. Na verdade, 
somos nós que colaboramos com a magia. Cinema é pausa para ilusão, imaginação, viagem e magia. 
Mesmo que não ouçamos o som, conseguimos imaginar o sonoro. 

Você já assistiu a um filme com algum dinossauro? Mesmo extintos, acreditamos em sua presença e 
temos medo quando estamos na escura sala de cinema. Temos mais medo ainda quando não o vemos, 

quando apenas vemos as árvores balançando e uma poça de água vibrando aos passos do animal. 
Assustador não? É essa sugestão de que algo perigoso se aproximava, uma sugestão de que o início da arte 

cinematográfica nos havia sido concebida. Aprendemos a lidar com o que era sugerido, porém, em nossa 
eterna curiosidade, desejávamos sair de um entretenimento silencioso rumo ao sonoro. Acreditávamos 
que aquilo na tela era nosso cotidiano, então, queríamos a sonoridade de nosso ambiente.

Thomas Alva Edison (1847-1931) já havia percebido a importância do som. Em 1877, Edison realizou a 
primeira gravação de som, em que empregou um equipamento chamado fonógrafo. Para Robert Stam 
(2003), Edison percebeu o cinema como uma extensão do fonógrafo ao batizar seus aparelhos pré-
cinematográficos com nomes como “fonógrafo ótico” e “kinetofonógrafo” (a escritura do movimento 
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e do som). “Os primeiros esforços de sincronização do som e imagem produziram designações como ‘cameraphone’ e 
cinephone’” (STAM, 2003, p. 38). O cinema foi acompanhado tanto pela linguagem (movimento dos lábios, intertítulos) 
quanto pela musicalidade (pianolas, orquestras). 

Entre 1870 e 1880, já era possível encontrar vários inventos que permitiram visualizar imagens em movimento. Normalmente 
eram dispositivos individuais com algum grau de movimento. Porém, a gravação, a reprodução, ou a simples transmissão do 
som ainda estava engatinhando nos laboratórios de Alexander Graham Bell (1847-1922) e na oficina de Edison.

Como compensar a falta do som no cinema “mudo”? Os atores exageravam nos gestos, nas emoções, nas pantomimas , 
no jogo facial e na maquiagem. Entre uma cena com a fala de um ator e uma cena da imagem de seu corpo, vinha um 
intertítulo (cartela com o texto). Todos os filmes eram de um tamanho padrão (35mm), pois desta maneira um filme feito 
em um país poderia ser exibido em outro. Como o cinema não era sonoro, não havia problema de diferença de idiomas, era 
só trocar a legenda feita para os intertítulos. 

Saiba mais!

Você pode assistir a alguns filmes “mudos” e sobre a história do cinema no link: https://www.
youtube.com/channel/UCkF8vrB0FpIIADOy6d8VvbQ?view_as=subscriber

Veja também os filmes e as composições musicais que constam na Unidade 1 no link:

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLzbkuYCxd8_Jdrnq-MmGoUWmIYK7rFPFs
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Mesmo o som não estando junto aos filmes curtos do início do cinema, estaria presente 
na projeção. Os filmes seriam acompanhados por comentários dos diretores, músicas 
(instrumento ou canto) e/ou ruídos. O realizador do filme acompanhava a projeção com 
comentários explicativos sobre o que se passava nas cenas. Pianolas (piano mecânico 
automático) eram usadas para musicar os filmes e abafar o ruído do primitivo projetor 
que não estava em uma sala especial com isolamento acústico, como atualmente. 
Quando o diretor não podia comentar o filme, existiam locutores que davam detalhes 
do que ocorria na tela. Atores com atraentes vozes, escondidos atrás das telas, 
dublavam os atores que apareciam na projeção. O som era usado para possibilitar 
o entendimento da história e entreter o público. “É sabido que os filmes, apesar de 
‘mudos’, dificilmente eram projetados sem algum tipo de acompanhamento musical 
(orquestra, piano, cantores)”. (MANZANO, 2014, p. 22). 

Segundo Anatol Rosenfeld (2013), as músicas que acompanhavam o primeiro cinema 
exorcizavam a angústia dos espectadores e valorizavam a aproximação da música com 
o tema do filme.  Segundo historiadores, os filmes surgidos entre 1894 e 1908 eram 
conhecidos como “primeiro cinema” (do inglês early cinema). Na verdade, o termo 
se referia às duas primeiras décadas do cinema mundial: período não narrativo (1894-
1908) e período de crescente narratividade (1908-1915) (COSTA, 2005, p. 34).

No começo, a música nas salas de cinema era algo improvisado pelas bandas de bar, 
um piano de cabaré ou das casas burlescas. Pianistas improvisavam acordes enquanto 
o filme ia passando na tela. Dessa forma, o início dos acompanhamentos de piano deu 
uma ambiência ao que era assistido e, assim, houve um modo melhor de captar a ação, 
gerar expectativa e, até, descrever personagens. Porém, cada sessão precisava de um 
piano e de um bom pianista com certo talento de improvisação. O que era oneroso.  O 
objetivo do acompanhamento musical era melhorar e/ou aperfeiçoar um filme. 

 Orquestras também começaram improvisando a trilha para o filme. O dirigente da orquestra 
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olhava o teor das primeiras cenas da película e depois dizia aos músicos qual peça musical tocar. Entre a escolha de 
uma peça ou outra, de acordo com o que estava passando na tela, o pianista assumia e preenchia o espaço de transição 
da orquestra. Com o tempo, a orquestra já sabia o que deveria tocar ao saber qual era o teor da película. Para Anatol 
Rosenfeld (2013, pp. 125-126), os editores de música começaram a interessar-se pelo som e começaram a empregar 
compositores que se especializaram na criação de uma música de fundo estandardizada que fosse “adaptada às cenas de 
terror, angústia, espera, transbordamento sentimental, amor, paixão violenta, ciúme, irritação, paisagem serena, paisagem 
de tempestade”. Na década de 1920, já havia um “estoque” grande de músicas de fundo destinadas a acentuar o conteúdo 
emocional, a dramaticidade ou a comicidade das mais diversas obras fílmicas. 

Se, aos irmãos Lumière, coube a glória da invenção cinematográfica, o mérito pelo desdobramento artístico e sonoro não 
coube a eles. Produtores, diretores e compositores viviam em busca de aprimoramentos para o meio cinematográfico. Por 
exemplo, em 1908, o compositor francês Camille Saint-Saëns (1835-1921) compôs L’Assassinat du duc de Guise (1908) para 
o filme homônimo realizado pelos diretores André Calmettes e Charles le Bargy, com o roteiro de Henri Lavedan. A obra 
musical foi considerada uma das primeiras escrita para o cinema. 

Outros cineastas perceberam o poder que as composições musicais davam às imagens e começaram a pensar as trilhas 
sonoras para os filmes. O diretor norte-americano, David Llewelyn Wark Griffith (1875-1948) ou, simplesmente, D. W. 

Saiba mais!

Grande Roubo do Trem” (The Great Train Robbery, Dir. E. S. Porter, 1903) e O Cantor de Jazz 
(The Jazz Singer, Dir. Alan Crosland, 1927) que estão no YouTube.

Indico o documentário “O Filme antes do filme”/Film before film (Dir. Werner Nekes, 1986): https://www.
youtube.com/watch?v=x4uPsFxuTfY
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Griffith, trabalhou em conjunto com o compositor Joseph Carl Breil (1870-1926) para compor a trilha sonora dos filmes 
“O Nascimento de uma Nação” (The Birth of a Nation, 1915) e Intolerância (Intolerance, 1916). Breil foi um dos primeiros 
compositores americanos a compor música específica para filmes. As músicas de Breil reforçavam os sentimentos patrióticos 
nos espectadores dos filmes de Griffith. 

Da primeira exibição pública de um filme, em 1895, até a década de 1920, apesar da importância do som no cotidiano 
das pessoas, a música no cinema ainda era utilizada como algo auxiliar, de segunda categoria. A imagem era algo mais 
importante. Conforme os filmes ficavam mais elaborados, a percepção dos criadores cinematográficos era ampliada para 
a criação de obras sonoras integradas às imagens. Porém, as imagens ainda tinham mais importância que a sonoridade. 
Para o cineasta soviético Serguei Mikhailovitch Eisenstein (1898-1948), os filmes deveriam ter uma integração absoluta 
entre a imagem e o som. Edmund Meisel (1894-1930), compositor austríaco, foi outra importante e pioneira figura da 
música de cinema. Meisel fez a primeira partitura cena-a-cena, algo novo para o cinema, em um filme de Eisenstein − “O 
Encouraçado Potemkin” (Bronenosets Potyomkin, 1925) − em apenas doze dias. O compositor também fez uma partitura 
para o documentário histórico de Walther Ruttmann, “Berlim: Sinfonia de uma Grande Cidade” (Berlin: Die Symphonie der 
GroBstadt, 1927), para ser interpretada por uma orquestra com 75 músicos.

A partir dessas experiências entre som e imagem, o cinema se descobre e começa a inventar uma linguagem própria. 
Com Eisenstein, Griffith, Béla Balázs (1884-1949), entre outros, temos a montagem cinematográfica, a formulação de 
um roteiro, o close-up, e percebemos que o cinema se reinventou, potencializou-se e ganhou mais público. A gênese da 
introdução da dimensão sonora gerou um novo poder de atração e sedução. A audição e a visão, como sentidos que nos 
fornecem maior informação, começaram a exigir visualidade e sonoridade em união. Logo, o público percebeu que uma 
imagem sozinha, em movimento, era insuficiente e incompleta para uma maior fruição de obras fílmicas. As imagens que se 
movimentavam já haviam chamado nossa atenção, atuavam em nossa memória e imaginação, mexiam com nossas emoções 
e faziam o close-up destacar o detalhe, dando-nos a face das coisas. Mas ainda faltava algo? Sim, toda a potência do som, 
a modulação da voz, a união da fala do artista com a imagem de seu corpo.

Na virada do século XX, existiam várias maneiras de registrar e reproduzir o som. Edison, baseado no Vibroscópio (1807, 
Thomas Young), no Fonoautógrafo (1857, Edward Leon Scott de Martinville) e no Paléophone (1877, Charles Cross), havia 
patenteado o primeiro fonógrafo que reproduzia os sons que gravava. 
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Vibroscópio (vibr, raiz de vibrar; do grego skopeo, olhar) era um instrumento para estudar as vibrações dos corpos sonoros. 
Já o Paléophone era conhecido como a “voz do passado”. O fonoautógrafo foi o primeiro sistema de gravação sonora 
capaz de registrar sons em cilindros de papel, madeira ou vidro com uma capa de fuligem. O aparelho apenas gravava, 
não reproduzia. Em 2008, em um arquivo em Paris, uma equipe de historiadores e técnicos norte-americanos conseguiu 
extrair o som de uma gravação da canção folclórica francesa Au clair de la lune, feita  em 09 de abril de 1960. A canção é 
considerada a gravação de canção mais antiga do mundo.

Charles Cros (1842-1888) redigiu e apresentou uma proposta científica para o paléophone, antes de Thomas Edison, em 
abril de 1877. Porém, foi Edison quem primeiro conseguiu perceber as potencialidades do fonógrafo, obter uma patente e 
comercializar o dispositivo. Devido à incapacidade de Cros (por falta de financiamento) em levar sua invenção ao mercado, 
Edison foi creditado como o inventor da gravação (1878). Não era fácil trabalhar com os cilindros para gravação de som, 
pois não eram apropriados para serem copiados. Ainda em 1878, David Edward Hughes (1831-1900) aprimorou o microfone 
melhorando os experimentos de Edison em relação ao som. 
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Você Sabia?

Você sabia que Edison, em 1877, fez a primeira gravação de voz usando o 
fonógrafo. Edison gravou o poema “Mary has a little lamb?”

Figura 8 – BELL, Alexander Graham. Grafofone. 1886. Imagem esquerda; BERLINER, Emile. Gramofone. 1888. 
Imagem direita. Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Graphophone. (2018).
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Qual o próximo passo para a evolução da gravação sonora? Bom, o passo seguinte veio de um rival de Edison − Alexander 

Graham Bell (1847-1922). Com o auxílio do irmão Chichester Bell (1848-1924) e do professor Charles Sumner Tainter (1854-

1940), Bell patenteou, em 1886, o graphophone/grafofone. A principal diferença em relação ao fonógrafo de Edison estava 

no sistema de registro, que utilizava papelão recoberto com cera ao invés das folhas de estanho. 

Emile Berliner (1851-1929) foi outro inventor que ajudou na gravação do som. Criador de um terceiro tipo de fonógrafo 

− o “Gramofone” (1888) − que fazia a leitura horizontal do disco. Berliner foi o primeiro a produzir, em massa, cópias de 

vulcanite de borracha dura a partir de uma gravação de zinco.

Figura 9 – Slogan da Victrola. 1904.
Fonte:https://www.negativland.com/dumb/blog/archives/category/music-i-listen-to (2018).
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Na primeira década do século XX, o som em disco, pelo uso da prensa, favoreceu a cópia e a fabricação em série. Em 1904, 
a “Victor Talking Machine Company” (1901–1929) introduziu o primeiro fonógrafo totalmente encapsulado numa caixa que, 
em 1907,  tornou-se massivamente conhecido por “Victrola” (vitrola). Na sociedade norte-americana, foi gasta uma larga 
quantidade de dinheiro na divulgação e publicização do nome “Victrola”, fazendo com que cada fonógrafo fosse chamado 
“Victrola”.  Houve uma grande revolução de vitrolas e discos nas vitrines. E como o disco e a vitrola funcionavam muito 
bem, foi natural contar com eles no cinema.

O sistema de som mais conhecido e que teve certo sucesso comercial foi chamado de Vitaphone (do latim vita, vida; do 
grego phónê, som). Era um sistema no qual se acompanhava o filme com um disco de 16 polegadas. A trilha sonora era 
impressa separadamente do filme, em discos, que na projeção seriam jogados em uma plataforma giratória acoplada 
fisicamente ao motor do projetor enquanto o filme estava sendo exibido.

Alguns filmes possuíam partituras compostas especialmente para a película. É o caso da trilha sonora feita por Joseph 
Carl Breil (1870-1926) para “O Nascimento de uma Nação” (D. W. Griffith, 1915) ou da trilha de “Metropolis” (Fritz Lang, 
1927), feita por Gottfried Huppertz (1887-1937). A composição sonora e o filme deviam possuir um som sincronizado com 
as cenas, os acontecimentos. Porém, nem todos queriam tal sincronismo. Por exemplo, no curta-metragem experimental 
“Ballet Mecânico” (Ballet Mecanique, Fernand Léger e Dudley Murphy,1924), a trilha composta é nada sincrônica, pois 
as imagens filmadas por Man Ray (1890-1976) e os sons  de George Antheil (1900-1959) não se complementam. Por ser 
um curta experimental, temos fragmentos de imagens e fragmentos de sons da cidade (sirenes) com o piano, tudo muito 
caótico. Não conseguimos associar o movimento sonoro ao movimento visual até antes da década de 1930.

O cinema “mudo” evocava o sonoro na mente dos espectadores, pois possuía uma variedade de sons subentendidos. Os 
filmes sugeriam, por meio das imagens de objetos sonoros, que o som estava na tela e presente em nossa memória. Bastava 
fazer uma ligação perceptiva entre o que era visto e nosso arcabouço de memórias sonoras. O som era representado por 
meio de imagens, por exemplo: pássaros, passos, água, portas abrindo, de modo que, ao olhá-las, era possível saber quais 
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sons estavam sendo representados. Então, era fácil ver tais imagens e ligar com o som que conhecíamos. “O som faz 
parte, sem dúvida, da essência do cinema, por ser, como a imagem, um fenômeno que se desenvolve no tempo”. (MARTIN, 
1990, p. 111). O cinema silencioso nos dava tentativas de visualizar os sons, criando uma tensão mental no espectador, 
favorecendo uma osmose perceptiva (absorção de emoções e sensações).

Será que podemos ouvir as imagens e vermos os sons? Para Arlindo Machado, no artigo “O Fonógrafo visual” (1996, p. 45), 
“mudas são as tecnologias, não o cinema”. A autora Manuela Penafria, no artigo “Ouvir imagens e ver sons” (2003), afirma 
que “no ‘cinema sonoro’ vê-se mais, porque o som sugere imagens e no ‘cinema mudo’ ouve-se mais, porque as imagens 
sugerem sons”.
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1.2 A transição do cinema silencioso para o sonoro

  O cinema, primeiro silencioso e depois sonoro, é o maior expoente da arte que se estabeleceu e 

marcou o século XX. Já sabemos que não havia sincronia entre o sonoro e o visual e que o pianista 

executava um som durante a exibição das cenas filmadas. Qual seria o próximo passo? Sincronizar 

o som ao filme. Porém, o processo não seria fácil. O Vitaphone, último sistema analógico que 

capturava o som diretamente em disco (sound-on-disc), sincronizava o som do disco junto 

à imagem que saia do projetor. Se a película física se partisse, o que era comum, logo era 

emendada, porém a  sincronia labial era perdida. Logo o Vitaphone foi substituído pela 

gravação do som em película (sound-on-film), impedindo uma perda de sincronismo após o 

filme ser emendado. Com isso, o som era gravado na parte lateral do filme.

Quando o som sincronizado tomou corpo, os efeitos do som na classe artística foram 

destruidores, pois alguns artistas tiveram suas carreiras encerradas por causa das vozes. Por 

exemplo, o sedutor amante que tinha voz estridente não se adaptou aos filmes sonoros. A 

transição era inevitável: o som, assim como o colorido, era algo que o cinema carecia e, mais 

cedo ou mais tarde, teria que ser adicionado. 
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1.3 O contexto histórico do começo do século XX

Um cinema americano maduro se desenvolveu na época da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), mas, antes, o meio teve 
que evoluir durante um período caótico (1905-1915) dominado pelos Nickelodeons  (do inglês norte-americano nickel, 
moeda; do grego odeion, teatro coberto e pequeno), o nome vem do preço do ingresso, um níquel (nickel) de cinco 
centavos de um dólar.

 Nos EUA, o filme “O Grande Roubo do Trem” (The Great Train Robbery, 1903) dirigido por Edwin S. Porter (1870-1941), 
antigo operador de câmera de Thomas Edison, nos traz quase onze minutos de uma história que descrevia um roubo de 
trem, a perseguição e a captura dos assaltantes. O filme de Porter foi um grande sucesso nos Estados Unidos, levando os 
americanos a criar os nickelodeons. 

Em 19 de junho de 1905, em Pittsburgh (EUA), um empreendedor de vaudeville, Harry Davis, e seu cunhado, John P. Harris, 
abriram um teatro dedicado à exibição de filmes. 

Mas o que é vaudeville? Segundo o musicólogo francês, Julien Tiersot (1857-1936), as canções das cortes e das ruas, ou 
canções populares e profanas francesas eram conhecidas “no século XVI como voix de ville ou vaudeville” (TIERSOT, 1889, 
p. 450). Para Jane Alden (2008, pp. 64-65), em pesquisas recentes, o termo é dúbio e a etimologia da palavra vaudeville 
traz a mescla de vau de vire (século XV, canções provincianas da Normandia) e voix de ville (século XVI, canções populares 
e cortesãs de Paris).

Na primeira noite de abertura do teatro de Davis e Harris, a plateia assistiu ao filme de Porter. Foi o início de uma nova era 
da história do cinema americano, pois os nickelodeons foram os primeiros cinemas públicos frequentados, em sua maioria, 
por trabalhadores e imigrantes que não sabiam ler ou escrever. Em locais onde a concorrência fosse maior, era frequente 
disporem de um piano ou de um órgão, em que se tocava a música que o pianista ou organista julgasse apropriada para 
cada cena (por exemplo, ragtime clássico numa cena de perseguição). Nos primeiros anos dos nickelodeons, a presença (ou 
não) de música era uma opção dos proprietários. Você sabia que o ragtime era o estilo musical popular entre 1895 e 1918, 
com origens em comunidades afro-americanas, como St. Louis?
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Nos Estados Unidos, o surgimento dos nickelodeons teve um enorme impacto social, pois 
o assunto dos filmes exibidos nos nickelodeons era atraente para os americanos em todos 
os níveis econômicos. O fato das histórias serem transmitidas, em grande parte, por ação 
e pantomima  significavam que eles eram acessíveis aos imigrantes. O resultado foi uma 
mistura de audiência sem precedentes, com membros de diversas classes sociais e origens 
étnicas.  

Os vários anos que se seguiram à estreia de “O Grande Roubo do Trem” (1903), 
representam o período durante o qual um filme, como entidade cultural, evoluiu de 
“cinema de atração”2   (exibicionista) para um cinema de narrativas. 

À medida que os filmes começaram a ganhar investimento, também começaram a 
obter um consenso entre produtores e expositores sobre como a música deveria ser 
empregada em serviço da cinematografia. Enquanto a primeira década do século XX 
teve filmes em um período de experimentação sem restrições, na segunda década, 
houve um período de consolidação, não apenas de tecnologia e conteúdo, mas também 
de apresentação da obra.

Na Europa, na primeira década do século XX, ocorria o período bélico. A Grande Guerra 
(1914-1918) apresentava a fome, a morte, a desconfiança, violência e solidão nas 
trincheiras (“terra de ninguém”). Foi nesse contexto dramático, que a cinematografia 
alemã ganhou maior expressão, pois mostrou “por meio de imagens do real, conceitos 
abstratos da alma e do espírito”, um terreno fértil para o “conceito de expressionismo”, 
ligado à ideia que Sigmund Freud (1856-1939) e Friedrich Nietzsche (1844-1900) 

desenvolveram sobre “o consciente e inconsciente humano” (GONÇALO, 2008, pp. 163-

2- Termo de Tom Gunning (1949) que descreve a estética não-linear (não segue uma sequência cronológica) de intensa presença até 1908, 
cuja estética era exibicionista e não voyeurística, mais próxima ao circo e ao vaudeville do que àquilo que mais tarde se transformaria 
no filme narrativo dominante (STAM, 2003, p. 177). O objetivo do “cinema de atrações” é espantar, maravilhar o espectador.
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164). Os filmes do expressionismo alemão eram repletos de uma carga psicossocial, de deformações de objetos ou detalhes, 
da tortuosidade de cenários e de interpretações que garantissem o choque.

Entre a mistura de efervescência cultural com caos, horror e dilaceramento após a Primeira Guerra, o cinema emerge como 
arte de multidões. As técnicas para ganho sonoro nos filmes estão em progresso nas duas primeiras décadas de 1900.

Em 1915, o famoso Vitaphone conseguiu o sincronismo mecanicamente, já que o motor acionava tanto o projetor, quanto 
o prato do disco. Dessa forma, através de engrenagens, conseguiu-se que os dois rodassem juntos.  Foi um grande avanço 
para o som no cinema que começava a produzir os longas-metragens. Entre 1915 e 1927, com a realização dos longas-
metragens, os compositores saíram do anonimato.

Com a chegada da década de 1920, a Europa e a América do Norte vivenciaram um momento de fervor cultural. Houve 
efervescência cultural em Nova York, Chicago, Paris, Berlim, Londres e em muitas outras grandes cidades, durante uma 
época de prosperidade econômica. Entre 1920 e 1929, tivemos os “loucos anos 20” (Roaring Twenties) devido à prosperidade 
burguesa, na qual carruagens deram lugar aos carros “possantes”; houve a liberação feminina com as melindrosas (flappers, 
saias e cabelos curtos, abolição dos espartilhos) com influência da moda de Mademoiselle Channel; e a liberdade animada 
pelas jazz-bands. Foi nesse meio socioeconômico e culturalmente agitado, que os norte-americanos viveram o American 
Way of Life (estilo norte-americano de vida). Mas como todo carnaval tem seu fim, em 29 de outubro de 1929, a Grande 
Depressão fez com que muitos investidores da Bolsa de Valores de Nova Iorque pensassem e cometessem suicídio, pois 
aceitar a falência era vergonhoso para a classe abastarda.

Antes que a Grande Depressão chegasse, foi no final do verão de 1927, que o cinema “mudo” sofreu um golpe. Um novo 
engenho havia sido vendido para alguns estúdios. Era um dispositivo para produzir “imagens que falavam”. As vozes dos 
atores estavam sincronizadas com o projetor de filmes. Porém, os produtores bem estabelecidos não deram credibilidade 
para um disparate tão novo. Além disso, o custo de uma nova fiação em todos os locais que exibiam filmes seria exorbitante. 
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Mas nem todos torceram o nariz para o sonoro nos filmes. A Warner Brothers, uma produtora e distribuidora norte-americana, 
fundada em, 04 de abril de 1923, pelos irmãos Warner (Harry Warner, Albert Warner, Sam Warner e Jack Warner), buscava 
diversificar os filmes e resolveu montar duas estações de rádio em 1925 e 1926. No início a Warner Bros. fazia filmes 
sonoros curtos para substituir as apresentações dos caros números de vaudeville que abriam as programações dos cinemas 
na década de 1920. Tudo foi feito pouco a pouco pela companhia, segundo Roy Armes. Vocês já se perguntaram por que 
os filmes sonoros tornaram-se aceitáveis em 1927 de uma maneira que não tinham sido aceitos antes? Bom, a resposta 
certamente está, pelo menos em parte, no fato de as audiências estarem agora acostumadas com o som gravado por meios 
elétricos, graças ao rádio e aos discos. “Qualquer que seja o motivo exato, o imenso sucesso dos filmes sonoros com o 
público deu a Warner Bros. uma clara liderança sobre suas concorrentes [...]”. (ARMES, 1999, p. 61).

A Warner contratou o popular Al Jolson (1886-1950), que já atuava na Broadway, para atuar em The Jazz Singer (Alan 
Crosland, 1927). “O Cantor de Jazz” fez de Jolson uma estrela de cinema, mas acima de tudo, transformou a indústria 
cinematográfica em absurdamente sonora. O primeiro filme falado dos Estados Unidos nasceu cantado. Antes de “O Cantor 
de Jazz”, o som no cinema era apenas um sonho, depois foi uma revolução. Hollywood, então, foi abalada pela conversão 
apressada para “tudo-falado/cantado/dançado”.
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Existiam dois sistemas de som no cinema para a época, o som-sobre-disco e som-sobre-película. A Warner usava o som-sobre-

disco da “Vitaphone”. Já a empresa iniciante na década de 1920, conhecida como Fox, desenvolveu o sistema “Movietone”, 

um método compacto e portátil de som-sobre-película. A Radio Corporation of America (RCA), respaldada pelo cartel das 

principais companhias elétricas (General Eletric, a Westinghouse e a AT&T), entrou no mercado cinematográfico com o 

sistema de som “Photophone”. O sistema som-sobre-película acabou se tornando o método padrão no final da década de 

1930 (ARMES, 1999).

Figura 10 − The Jazz Singer (Alan Crosland, 1927). Fonte: imagens extraídas do filme (2018).
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1.4 O cinema sonorizado

Em Metropolis (1927), filme de Fritz Lang (1890-1976), a montagem nos deu o que não existia na época − o som. No mesmo 
ano do lançamento do filme de Lang, veio “O Cantor de Jazz” revolucionando a arte cinematográfica. A rapidez com que 
o cinema silencioso se converteu em sonoro revelou que os produtores entraram em pânico, carreiras foram arruinadas, 
quase ninguém sabia como usar a nova tecnologia e os gravadores de som se tornaram, de fato, diretores.

O cinema sonorizado acompanhava uma faixa sonora, não necessariamente vozes, e possuía filmes acompanhados de ruídos 
de qualquer natureza. Os filmes sonoros ou filmes falados (talking film, talking pictures, talkies) foram seduzindo o público. 
Porém, a nova tecnologia de som ainda se mantinha alinhada com certas práticas e estéticas do cinema silencioso. De acordo 
com a ideia de montagem defendida pelo diretor soviético Eisenstein, os criadores dos filmes silenciosos experimentaram 
um som que não foi deliberadamente sincronizado com imagens. Os diretores mantiveram o diálogo e os efeitos sonoros ao 
mínimo para causar maior efeito dramático, usaram sons que, às vezes, eram exagerados em nível de volume ou de sons 
distorcidos. 

Em 1929, um grande número de teatros americanos ainda não havia se convertido ao som. Segundo o escritor e compositor 
James Wierzbicki (2009), Hollywood, em 1929, lançou 175 filmes silenciosos, mas todas essas versões “silenciosas” eram 
de filmes que estavam sendo lançados em conjunto com algum tipo de componente sonoro. Tais filmes apresentaram 
partituras musicais gravadas, mas nenhum diálogo gravado. A produção de 1929 também incluiu 95 filmes sonorizados que 
seguiram o modelo do The Jazz Singer e apresentaram partituras gravadas interrompidas ocasionalmente pelo diálogo 
ou pelo desempenho musical. Durante o mesmo ano, Hollywood lançou 355 filmes que se enquadravam claramente na 
categoria talkies (filmes falados).

O primeiro filme sonoro feito na Inglaterra foi “Chantagem e Confissão” (Blackmail), de Alfred Hitchcock, em junho de 1929. 
Na Alemanha os filmes sonoros poderiam ter começado em 1925, como afirma Marc Silberman. Os sistemas de sincronização 
no cinema alemão já eram usados em 1903. Após a Primeira Guerra Mundial, os engenheiros Hans Vogt e Joseph Massolle, 
juntamente com o físico Jo Engl, começaram a trabalhar em um sistema sonoro sensível à luz; o trabalho foi patenteado 
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pela companhia Tri-Ergon. Em 1925, com o sistema aperfeiçoado, a produção de longas-metragens poderia ter começado, 
mas os “produtores e exibidores alemães temiam o investimento inicial, enquanto os diretores resistiam ao que entendiam 
ser um retrocesso na estética visual do cinema mudo”. (SILBERMAN, 2007, p. 97).

E no Brasil? Qual o primeiro filme sonoro nacional? Bom, enquanto isso, no Brasil, o primeiro filme totalmente falado foi 
a comédia “Acabaram-se os Otários” (1929), do diretor Luiz de Barros (1893-1982). Segundo Suzana Cristina de Souza 
Ferreira, Luiz de Barros usava o sistema Synchrocinex. Barros inventou o sistema que foi montado e instalado por Moacyr 
Fenelon (1903-1953), cineasta, produtor e técnico de som brasileiro formado nos Estados Unidos, com experiência da 
gravação de discos na fábrica Columbia.

Ao escrever “Minhas memórias de cineasta” (autobiografia), Luiz de Barros revelou que a ideia de rodar “Acabaram-se os 
Otários”, assim como o seu título, surgiu numa conversa com um empresário do setor, a quem disse que faria um filme 
sonoro. Sem conhecer a técnica, foi aos estúdios da companhia francesa Gaumont3  e viu como as câmeras registravam a 
atuação dos atores enquanto um gramofone4  reproduzia o som gravado antecipadamente − era o playback. Barros fazia 
uma distinção interessante sobre o playback e a dublagem. O playback era gravado primeiro e a imagem feita depois, 
com o artista fazendo gestos e acompanhando o som. Na dublagem era o inverso, primeiro se filmava sem som, depois se 
projetava esse filme sem som e os artistas gravavam as falas, olhando para o filme e acompanhando o movimento dos lábios 
da figura projetada. (BARROS, 1978, p. 105).

Com playback ou dublado, o cinema sonoro queria mostrar ao espectador todos os recursos audíveis sem critério de 
seleção: diálogos, ruídos, som ambiente, músicas. Por um momento, o cinema se aproxima do teatro.

No texto “A Arte do Som” (The Art of Sound, 1929), o cineasta francês René Clair (1898-1981) reclamava que os talkies 
estavam em marcha triunfante, como uma invasão bárbara, para saciar a indústria cinematográfica norte-americana que 

3- Companhia francesa de produção cinematográfica fundada (1895) pelo engenheiro e inventor Léon Gaumont (1864-1946).

4- Em 1888, o alemão Emil Berliner (1851-1929) inventou um aparelho que servia para reproduzir som gravado utilizando um disco plano, em contraste com o 
cilindro do fonógrafo de Thomas Edison.
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Figura 11 – Anúncio do filme “Acabaram-se os Otários” (Dir. Luiz de Barros, 1929).
Fonte:https://efemeridesdoefemello.com/tag/acabaram-se-os-otarios/ (2018).

tanto investiu no sistema sonoro. Para Clair, os espectadores logo se cansariam do som nos filmes: “Jazz, canções emotivas, 
o tique-taque de um relógio, [...] um motor de automóvel ou louças quebrando, tudo isso é, sem dúvida, muito bom, mas 
tornam-se um pouco cansativos depois de serem ouvidos uma dúzia de vezes, em uma dúzia de filmes diferentes.” (CLAIR, 
1985, pp. 92-95, tradução nossa).
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O que alguns cineastas perceberam foi uma necessidade de associar o som ao conceito de montagem cinematográfica. 
Desenvolve-se, então, o conceito de edição sonora que irá trabalhar com ruídos e demais sonoridades que podem acrescentar 
algo à narrativa. O filme precisava estabelecer uma relação com as músicas. O cinema precisava extrair a experiência do 
cinema mudo; da montagem polifônica/vertical de Eisenstein, através de uma indicação de movimento, de iluminação, 
de pausa no enredo; de imagens visuais que se sucedem e que se assemelham ao que um maestro segue na partitura, ao 
movimento da música para amarrar a narrativa fílmica na mente do interlocutor. Os elementos do domínio do não verbal 
(a imagem, a música e os ruídos) e do verbal (diálogos e menções escritas) seriam usados juntos em vários filmes a partir 
da década de 1930 em diante.
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A ATUAÇÃO DO SONORO
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Século XXI, tornamo-nos seres audiovisuais. Estamos 
conectados, ligados às tecnologias. Vocês sabem o que 
é audiovisual? Muitas pessoas falam “audiovisual”, 
mas nem todas conhecem a etimologia (a origem) do 
termo.

A ATUAÇÃO DO SONORO
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2.1 O que é “Audiovisual”?

A palavra audiovisual é um neologismo (uma nova palavra); áudio veio do latim audire, “ouvir” e visual, do latim videre, 
“ver”. Para o professor francês, de ciências da informação e comunicação, Gilles Delavaud, o termo “audiovisual” apareceu 
na língua francesa por volta de 1947, em que “Audio-Visual” era um método de ensino que atribuía o som à imagem 
(especialmente na aprendizagem de línguas). Em inglês, o termo apareceu mais cedo, por volta de 1937, com a publicação, 
nos Estados Unidos, do livro, Audio-visual Aids for Teachers (literalmente, “Auxílios audiovisuais para professores”). A obra 
era dedicada às mídias audiovisuais para professores de ensino médio e para a educação de adultos. O livro trata dos 
suportes visuais, bem como discos de áudio e gravações usadas como auxiliares no ensino. Delavaud relata que acadêmicos 
franceses, em 1947, após uma estadia em Universidade de Columbia (Nova Iorque, Estados Unidos), importaram o termo 
“audiovisual” para a França. Inicialmente o termo foi usado, no laboratório de pesquisa em pedagogia audiovisual da Escola 
Normal Superior de Saint-Cloud (École normale supérieure de Saint-Cloud, Lyon-França), logo sendo popularizado por toda 
a França. Interessante, não?

Viram que um primeiro significado do termo “audiovisual” referia-se a um método de ensino e a uma técnica (uma material, 
um equipamento) que serve como suporte? Na década de 1950, na França, eram distinguidos os meios audiovisuais: os 
auxiliares sonoros (fonógrafo, rádio), os auxiliares visuais (projeções fixas, filmes silenciosos) e os meios propriamente 
audiovisuais (filmes sonoros e televisão). 

Atualmente, como podemos definir audiovisual? Bom, hoje em dia, o termo audiovisual refere-se a materiais, técnicas, 
métodos de informação, comunicação ou ensino que associam som e imagem. Por exemplo, uma apresentação profissional 
também pode ser audiovisual se for usado um projetor de slides, um projetor de vídeo e um software como PowerPoint. A 
tecnologia que temos nos permite um leque de suportes audiovisuais. 
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Você sabia que o termo “audiovisual” se impôs a partir da segunda metade do século 20, porém, a noção é muito mais 
antiga? Pois é, segundo Jacques Perriault, no livro Mémoires de l’ombre et du son: Une archéologie de l’audiovisuel 
(“Memórias da sombra e do som: Uma arqueologia do audiovisual”), publicado em 1981, o audiovisual remonta ao século 
XVIII, através da lanterna mágica e, ao final do século XIX, com o fonógrafo (1877). Percebe que o audiovisual anda junto 
com a arte cinematográfica? Os inventos ligados às imagens e ao som (em união) são algo que buscamos há muito tempo 
para perpetuar nossa memória e história.

Historicamente, em 1887, Edison e sua equipe ansiavam por acoplar dois dispositivos – o fonógrafo que já existia e um 
dispositivo de imagem que ainda não existia – para gravar e reproduzir som e imagem simultaneamente. Edison e sua equipe 
desenvolveram o kinetoscope, a invenção de um sistema audiovisual: um sistema de gravação e reprodução síncrona de 
som e imagem. 

É também, no final do século XIX, que podemos notar que o conceito de televisão aparece, graças à invenção do telefone 
(1876). As primeiras patentes de televisão foram arquivadas em 1884, era um dos primeiros pedidos para o que se acreditava 
ser a associação do telefone e da televisão. Mas foi necessário esperar até meados dos anos 1930, para implementar, na 
Alemanha, o “telefone televisual”, ou seja, as primeiras ligações verdadeiramente audiovisuais entre as maiores cidades 
do país.

O termo “audiovisual”, às vezes, inclui o cinema, às vezes, o exclui; às vezes, significa tudo o que não é cinema e, às vezes, 
apenas televisão. A história da indústria audiovisual se fundiu com a história do cinema, da gravação de som e da televisão. 
Hoje, um trabalho audiovisual é definido pelo seu conteúdo (programa de televisão, documentário, videoclipe, etc.) ou 
pela regulamentação em vigor em um país.

Atualmente, com tantas tecnologias de comunicação, a palavra “audiovisual” passou a designar aquilo que diz respeito, 
simultaneamente, à sensibilidade e à percepção auditiva e visual. Audiovisual, hoje, em um sentido mais amplo, é todo 
meio de comunicação. O dispositivo audiovisual é fundamentalmente heterogêneo.
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A ligação entre sonoro e visual nos foi estabelecida pelo contato com o meio. Mesmo quando cinema era apenas uma 
ilusão de movimento sem a parte sonora (cinema “mudo”), ainda havia a parte acústica que estava presente nos locais de 
projeção e em nossas mentes – era a sensação sonora de nossas memórias, de nossa cognição.

Hoje, em pleno século XXI, estamos na era dos multimeios, das sensações artificiais relacionadas aos suportes narrativos 
audiovisuais, tanto nos campos das ciências e das artes, quanto no campo das interações sociais e profissionais. 

Tão importante quanto a imagem, é a dimensão sonora. Aqui, neste texto de Fundamentos do Áudio, iremos entrar na 
importante dimensão do sonoro no audiovisual para entender nossa percepção auditiva e mecanismos de escuta. 

Ao lidar com o audiovisual, estabelecemos uma fusão entre imagem e som, mas quando tentamos separá-los, estamos 
rompendo o conceito de audiovisual, por isso não é possível estudar imagem e som separadamente, você sempre deve 
realizar um estudo conjunto do áudio e da imagem e a sua percepção simultânea.
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2.2 Fisiologia da audição

Vamos observar como se dá o processo de construção da representação mental iniciada por um estímulo sonoro (ruídos, 
música, fala), ou seja, como se dá a percepção sonora. 

Você já ouviu um grito de socorro, um choro de um bebê, uma música distante ou um barulho de um avião? Você procura 
pelo som usando sua audição, a sua capacidade fisiológica de receber como entrada o som proveniente do ambiente ao 
nosso sistema nervoso. Você já chorou ao som da trilha sonora de um filme que assistiu há muito tempo? Se sim, você teve 
uma sensação estimulada por sua memória. Nossas sensações podem ser processadas por estímulos sonoros. Por estímulo 
sonoro, entende-se o sinal acústico (a vibração mecânica do ambiente), situado em uma faixa de frequência e de amplitude 
mínima capaz de estimular nossos ouvidos. Os fenômenos sonoros estão relacionados com a vibração da matéria. Nós 
recebemos o som e interpretamos em nossa mente. É o choro de uma criança? É o mugido de uma vaca? Ouvir algo significa 
passar por algumas etapas: a detecção do som, a sensação sonora, discriminação (separar um som importante dos demais), 
localizar o som, reconhecer o que ouvimos, compreender o que foi ouvido, prestar atenção e reter na memória. Parte de 
nosso processamento auditivo envolve uma atenciosa investigação do sinal acústico ao nosso redor.

O que é o ruído? O ruído pode ser qualquer sensação sonora indesejável, um som que ameaça a nossa produtividade, 
conforto, bem-estar e saúde. Você já perdeu o sono por causa de um ruído estranho no encanamento? É algo muito! Porém, 
em 1913, o compositor italiano Luigi Russolo (1885-1947), autor da L’arte dei rumori (“A arte dos ruídos”), defendeu o fim 
do ruído como algo desagradável e insistiu para que abríssemos nossos ouvidos para a nova música do futuro. Você concorda 
com Russolo? Já parou para ouvir uma música eletrônica, uma música rave? Música feita com batidas e ruídos estão em 
nossas seleções musicais, em nossas festas e em nosso cotidiano. Atualmente, podemos usar os ruídos como elementos 
sonoros.

Você sabia que o som tem uma natureza física e sensorial? Podemos trabalhar com o som (criar, manipular, medir, digitalizar, 
analisar) e, principalmente, podemos ouvir e sentir o ambiente sonoro. Percebemos o som no ambiente pela propagação 
de uma onda de pressão, uma vibração (estímulo sonoro). Nosso ouvido capta o som e vibra nosso tímpano. Sabe quando 
você escuta alguém chamar, mas não há ninguém por perto? Simplesmente você acabou de ter um fenômeno perceptivo 
(Figura 1) que ocorre no interior dos sistemas auditivo e nervoso, algo que é notoriamente difícil de quantificar. O som 
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não é apenas aquilo que você ouve, mas aquilo que você também não consegue ouvir. O som pode existir mesmo que o 
sistema auditivo não o capte. Se você não ouviu, isso significa que você apenas não foi estimulado auditivamente. Existe 
um silêncio absoluto? Sim. Você já assistiu a algum filme em que a história ocorreu no espaço, fora da Terra? Geralmente, 
tais filmes usam a licença poética para prender nossa atenção ao colocar sons de explosões e barulhos de motores de naves 
espaciais em um ambiente além da atmosfera. No espaço o silêncio é absoluto. Mas o que é silêncio? Silêncio é a ausência 
de qualquer som. Para Caroline Grimshaw (1998, p. 25), o verdadeiro silêncio só existe quando não há moléculas para 
transmitir ondas sonoras de um lugar a outro, mas se todo o ar for retirado de um lugar, este se torna um vácuo. “As ondas 
sonoras não se propagam no vácuo. Os seres humanos não podem sentir o silêncio porque não podemos existir no vácuo”.

Figura 1− Percepção dos sons. Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Processing_of_sound.jpg  (2018).
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Você Sabia?

Você sabia que o silêncio absoluto não existe na Terra? Em nosso planeta, 
sempre há um som para ser ouvido. Se você deseja um lugar quase 

silencioso, vá para um deserto, pois os desertos estão entre os locais mais silenciosos do 
planeta. Quase silencioso? Sim, pois você ainda ouvirá o barulho dos insetos e dos grãos de 
areia se movimentando com o vento. As ondas sonoras precisam de algum tipo de matéria, 
ou meio para se propagar. O cientista irlandês, Robert Boyle (1627-1691) colocou um relógio 
dentro de uma garrafa e foi retirando o ar. Quando não havia mais nenhum ar dentro da 
garrafa, não se ouvia mais o barulho do relógio.
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Na apresentação da obra “A dimensão sonora da linguagem audiovisual” (RODRIGUEZ, 2006), temos uma interessante 
apresentação feita pelo teórico audiovisual espanhol, Arnand Dalsebre (apud RODRIGUEZ, 2006, p. 11), ao afirmar que o 
“som é uma vibração no ar, um fenômeno físico”. Para Dalsebre, o som nos informa, atua em nosso sistema nervoso e cria 
emoções, o som pode, ainda, estimular nosso sistema perceptivo e sensorial com a mesma força e presença da imagem. 

O sistema audiovisual está ligado à percepção sensorial de dois meios: o áudio (o som) e o visual (imagem). O sistema 
audiovisual possui múltiplas variáveis de elementos que são percebidos pelo olho e o ouvido ao mesmo tempo. Nossa 
recepção de uma obra audiovisual se dá pelo nosso gosto, nossa audição, nossa visão, o olfato e o tato, mas como técnica, 
observamos apenas a audição e a visão para lidar com o meio. Tecnicamente anulamos o nosso gosto, nosso tato e nosso 
olfato para criar uma mediação técnica elaborada e consistente. Captamos os elementos pictóricos (referente à pintura ou 
ao desenho em geral), os gráficos e as imagens e os elementos auditivos que, em nossa mente, combinam-se e relacionam-
se em múltiplas informações.

Pierre Henri Marie Schaeffer5 (1910-1995), no “Tratado dos Objetos Musicais” (Traité des Objets Musicaux6) , afirmou que 
“o corpo sonoro, tocado mecanicamente, desperta a vida, manifesta sua existência, ou melhor, sua organização, e alcança 
nosso conhecimento.” (SCHAEFFER, 2003, p. 15). O autor também estabeleceu empiricamente quatro mecanismos de 
escuta: 

1) Escutar: é ouvir, interessar-se por algo. Implica dirigir-se ativamente a alguém ou a algo que me é descrito ou 
indicado por um som. Escutar é quase sinônimo de obedecer (“escuta seus pais”). Escutar é interessar-se pelo som, é 
buscar entender melhor o som.

2) Ouvir: é perceber com o ouvido. O oposto de escutar (atitude mais ativa), pois o que ouço é o que me é dado na 
percepção. O silêncio pode ser quebrado por um evento sonoro, um acontecimento natural (uma pedra que cai) ou uma 

5- Compositor e teórico da música nascido na França, conhecido por ter inventado a música concreta (música eletrônica produzida a partir de edição de áudio 
unida a fragmentos de sons naturais e/ou industriais). Schaeffer é reconhecido como o primeiro compositor a utilizar fitas magnéticas.

6- Utilizaremos a versão em espanhol da obra, com tradução de Araceli Cabezón de Diego para o espanhol.
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emissão de som voluntariamente realizado (um concerto). Ouvir não é apenas estar repleto de sons que chegam aos meus 
ouvidos, mas alcançar a minha consciência. Adaptamo-nos ao som e, sem perceber, elevamos a voz quando o som se eleva. 
A consciência de um fundo sonoro é reflexo de nossa memória.

3) Entender: é ter uma intenção. O que entendemos, o que se manifesta, o que selecionamos, o que apreciamos. O 
som, aqui, é qualificável.

4) Compreender: é escutar e entender. Compreendemos o que percebemos na escuta, graças ao que é decidido 
entender. Nesse nível o auditor compreende certa linguagem de sons.

Temos uma memória auditiva do meio que nos circunda. As crianças buscam os sons com as mãos, os olhos e até a boca 
para iniciar um processo de associação entre os sons e os objetos. Schaffer (2003, p. 66) nos mostra um balanço funcional 
do ouvido como algo feito por etapas para se alcançar os mecanismos da comunicação:

Tabela 1: Balanço funcional do ouvido. Pierre Henri Marie SCHAEFFER (2003, p. 66).
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Nós escutamos o que nos interessa. Ouvimos, pois não estamos surdos, o que ocorre no mundo ao nosso redor, quaisquer 
que sejam nossos interesses e atividades. Buscamos entender o que nos interessa, graças as nossas experiências e 
compreendemos graças as nossas referências. Os sons são percebidos por meio do aparelho auditivo, ao receber as ondas 
sonoras, percebidas pelo ouvido interno, que, por sua vez, transmite as ondas através do sistema nervoso ao cérebro. 
Orelha/ouvido é a estrutura anatômica responsável por captar, filtrar e 
amplificar o som em nós e se divide em três partes: 

• Ouvido externo: é nosso pavilhão auditivo 
em forma de C, formado por cartilagem 
para maior flexibilidade e sem músculos. 
O pavilhão se une ao canal auditivo (em 
forma de funil) para melhor condução 
do som. O canal auditivo permite que as 
ondas reverberem, amplificando-as até sua 
chegada ao tímpano. Nosso ouvido externa, 
concentra e amplifica seletivamente as 
ondas sonoras;

• Ouvido médio: começa no tímpano e 
termina antes da cóclea. No ouvido médio, 
temos uma cadeia de ossículos articulados 
(martelo, bigorna e estribo);

• Ouvido interno: é formado pela cóclea 
e pelos canais semicirculares. A cóclea é o órgão 
fundamental na recepção do estímulo sonoro.

Figura 2− Diagrama do ouvido. Fonte:  https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Diagrama-
do-ouvido-onde-e-demonstrado-o-Ouvido-Interno-constituido-pela-C_234095120_fig2 (2018).
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Nossas sensações auditivas são desenvolvidas em três estágios: 1) na captura e processamento mecânico de ondas sonoras; 
2) na conversão do sinal acústico (mecânico) em impulsos nervosos e transmissão dos ditos impulsos para os centros 
sensoriais do cérebro; 3) no processamento neuronal de informações codificadas em forma de impulsos nervosos. 

Ouvimos um som quando as moléculas de ar junto à membrana do tímpano vibram, fazendo a membrana também vibrar.  A 
vibração do tímpano é transmitida ao sistema ósseo, constituído pelos menores ossos de nosso corpo − martelo, bigorna e 
estribo − passando pelos canais semicirculares que fazem a ligação ao nervo auditivo. A vibração é convertida em impulso 
elétrico que é transmitido ao cérebro.

Figura 3 – Ouvido humano. Fonte: https://www.direitodeouvir.com.br/blog/dor-de-ouvido (2018).
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2.3 Física do som e os atributos físicos de um sinal sonoro

Já vimos que a origem do som é a vibração através do ar, de um objeto físico, com toda sua frequência e amplitude 

percebida pelo nosso ouvido. Frequência é o número de oscilações completas de uma onda que ocorre em um dado 

intervalo de tempo. A frequência é medida em hertz (Hz), um hertz equivale a uma vibração por segundo. Nosso sistema 

auditivo percebe a frequência da onda sonora como altura. Qual pode ser a altura de um som? Pode ser alto ou baixo. A 

frequência é a característica através da qual o ouvido distingue se um som é agudo ou grave. Um som agudo possui alta 

frequência (vibrações rápidas) e um som grave possui baixa frequência (vibrações lentas). Agudo é o som de um apito, 

flauta ou de um violino. Baixo é o som de um trombone ou um contrabaixo. Temos quatro características dos sons técnicos: 

1) Intensidade: a propriedade de o som ser mais ou menos forte, uma energia que é medida em decibel (dB), é um potência 

sonora; 2) Tom: a propriedade de o som ser mais ou menos agudo, é uma frequência que é medida em Hz, depende da 

frequência com que vibra o corpo emissor do som; 3) Timbre: é a complexidade sonora, a propriedade exibida por um tom 

composto que permite o seu reconhecimento; e 4) Duração: a persistência do som no tempo.

https://www.cliffsnotes.com/study-guides/
physics/waves-and-sound/sound
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Tabela 2: Som Agudo e Som Grave
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Depois da frequência, vamos entender o que é a amplitude. Vulgarmente conhecida como intensidade ou volume do som, 
a amplitude é a distância medida entre a diferença e o ponto de pressão mais alto e o de pressão mais baixo. A amplitude 
é medida em Newtons por metro quadrado (N/m2). Quanto maior a amplitude da onda sonora, mais intenso será o som, 
ou seja, maior o volume. Quanto menor a amplitude, menos intenso o som (menor o volume). A intensidade de um som 
expressa a quantidade de energia acústica perpendicular à direção na qual se propaga a onda sonora. A intensidade 
determina se um som é forte ou fraco, depende da distância que existe entre a fonte sonora e o ouvinte e é maior se a 
superfície que vibra também for.

Temos a percepção sonora quando percebemos as oscilações rítmicas (pressão do ar) que foram estimuladas por algum 
objeto físico que vibra (uma fonte de emissão).

É possível medir o fenômeno vibratório? Sim, podemos registrar o número de oscilações que constam numa unidade de 
tempo. A frequência do som é normalmente medida em ciclos de vibrações registradas por segundo ou “Hertz” (Hz)7  
, ou seja, 1 Hertz é 1 ciclo por segundo. O Hertz é de baixa frequência em relação às frequências usadas no rádio e, 
especialmente, na TV. O ouvido humano é capaz de reagir a oscilações em que a frequência está compreendida entre os 
20 Hz e os 20.000 Hz. Porém, existe uma quantidade vasta de sons que não são perceptíveis pelo sistema auditivo humano, 
como: infrassom, som com frequência abaixo de 20 Hz (abaixo do limiar de frequências audíveis); e o ultrassom, som com 
frequência acima de 20 Kilohertz (KHz = 1.000 Hz).

Então, som é uma onda mecânica, uma perturbação vibratória do ambiente  com intensidade (0 a 120 dB) e frequência (20 
a 20.000 Hz). As ondas sonoras são partículas que se movem na mesma direção da propagação. A velocidade de propagação 
das ondas sonoras é independente da fonte sonora, dependendo apenas da natureza do meio material elástico que vibra. 
No ar, a 20 °C, a velocidade do som é 343 m/s. Como o som se propaga de molécula para molécula, então, quanto maior a 
densidade do meio material (gasoso, líquido e sólido) em que o som se propaga, maior a velocidade nesse meio, visto que 
as moléculas estão mais próximas entre si, facilitando a propagação dessa perturbação.

7- O hertz foi nomeado em homenagem ao físico alemão, Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894), que demonstrou a existência da radiação eletromagnética, criando 
aparelhos emissores e detectores de ondas de rádio. O nome da unidade foi estabelecido na Comissão Eletrotécnica Internacional (International Electrotechnical 
Commission) em 1930, e foi adotado na Conferência Geral de Pesos e Medidas (Conférence générale des poids et mesures) em 1960, substituindo, assim, o nome 
‘ciclos por segundo’ (CPS). O termo ciclos por segundo foi amplamente substituído por “hertz” apenas na década de 1970. 
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Figura 4 − Níveis de frequências e suas aplicações. Fonte: Google Imagens (2018).

2.4 A experiência acusmática

A percepção de um espaço constituído por sons produzidos por equipamentos eletroacústicos é uma experiência cotidiana. 
Para Michel Chion, que retoma os estudos sobre os objetos sonoros de Pierre Schaeffer, o termo “acusmático” refere-
se aos sons ouvidos sem que se veja a fonte de onde se originaram. Situação esta que Schaeffer considera típica de um 
ambiente midiaticamente saturado em que escutamos permanentemente o som do rádio, do telefone, dos CDs etc., 
sem enxergarmos sua fonte, quem fala ou canta. O som que ouvimos é “gravado, filtrado, reordenado, empacotado, 
transportado, vendido, comprado, amplificado e reescutado, uma ou mil vezes, como algo completamente independente 
da sua produção inicial” (RODRIGUES, p. 41. E foi graças ao inventor Thomas Edison, com o primeiro gramofone (1877), 
e ao físico canadense, Reginald Aubrey Fessenden (1866-1932), que conseguiu, em 1900, realizar a primeira transmissão 
da voz humana pelo rádio, que o fenômeno acusmático adquiriu uma dimensão ampla. Graças à evolução da tecnologia 
do áudio, o objeto sonoro já não precisa estar escondido da visão do ouvinte, mas desaparece realmente; já não precisa 
coincidir com o receptor nem no espaço nem no tempo. A fonte sonora inicial deixa de ter o valor físico substancial, e esse 
valor passa para o próprio som, que se torna independente de sua origem natural.
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Com a acusmatização sonora-tecnológica, deu-se a construção de novos personagens através da dublagem. Uma nova voz 
pode ser colocada no lugar da voz do personagem original, dando uma nova entonação, uma nova atuação e até um novo 
idioma. O personagem pode até adquirir uma voz monstruosa. O modo acusmático também nos deu ambientação musical 
no meio audiovisual e permitiu associar melodias e ritmos instrumentais a situações em que, do ponto de vista realista, 
seria absurdo que fossem escutados ali.  A criação de efeitos sonoros também é possível por causa da acusmática, em que 
a associação de sons pré-gravados, captados em ambientes naturais e em diferentes lugares, são associados às situações 
visuais filmadas em cenários televisivos ou cinematográficos, conferindo uma sensação de realismo às imagens resultantes. 

Você sabia que o ouvido humano tem a capacidade de gerar imagens. São imagens absolutamente subjetivas que dependem 
da sensibilidade, do estado físico e psíquico de cada pessoa. É um fenômeno conhecido como “hiperestesia direta”, é uma 
modificação da percepção normal dos nossos cinco sentidos; pode ser uma supersensibilidade visual, auditiva, tátil etc. 

Uma música é capaz de despertar imagens em nossa mente. Músicas podem exercer algumas funções em nossa percepção: 
identificação imediata de um programa; dar relevo a um personagem; estimular a recordação de eventos; criar “atmosferas”; 
proporcionar elipses juntamente com outros meios expressivos (visuais, por exemplo); relacionar-se com a expressão oral 
e definir um ambiente.

Como se dá a profundidade sonora de um objeto audiovisual? Pelos planos podemos definir a dimensão de profundidade do 
som. No close-up/close/primeiríssimo plano ou plano detalhe, um som está perto e pode refletir intimidade, pois o que é 
filmado está próximo. No primeiro plano vemos a reflexão de um nível conversacional entre pessoas com um distanciamento 
maior (ou amplificação menor). Já no plano de fundo, temos os sons de fraca intensidade.

A montagem (ou edição) é particularmente conhecida do audiovisual. A montagem começa com o material bruto, tudo 
aquilo que foi filmado, gravado, do início ao fim do ligar e desligar da câmera. Material é a matéria prima para se fazer uma 
obra audiovisual. Ao encaixar os planos é que se constrói uma narrativa (conexa ou desconexa). Não existe montagem no 
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plano sequência (um plano inteiro, sem cortes). Continuidade é fundamental à montagem, pois sem a continuidade, alguns 
elementos que vemos nas cenas podem desaparecer e outros elementos podem aparecer sem antes estar na cena. Com a 
continuidade, uma mesma ação dramática pode ser dividida em vários planos. A decupagem (“recortar”) indica quando o 
som começa e termina. Com a montagem sonora, temos a possibilidade de “cortar” e misturar diferentes fontes sonoras, 
em um plano sincrônico (simultâneo) e em um plano diacrónico (sucessivo), gerando uma sequência expressiva em que os 
vários elementos se combinam entre si para se integrar em um conjunto com significado próprio.

Como podemos analisar a continuidade sonora? Pela justaposição de sons diferentes, pela mistura ou fundido encadeado, 
com o fade in/fade out (aparecimento/desaparecimento gradual do som), e com a percepção de um fragmento sonoro 
breve (um assovio) ou outros efeitos (raios, porta fechando).

Até aqui vimos sobre a atuação do sonoro em nossa fisiologia auditiva e na física do som. Continuaremos com elementos da 
física do som, acústica e equipamentos sonoros na próxima unidade.  Lembre-se de que o som não enriquece a imagem, 
antes modifica a percepção global do receptor. O áudio não atua em função e dependência da imagem, mas junto a ela, 
transmitindo a informação que o receptor vai processar, de modo complementar em função de sua capacidade perceptiva.



54O SOM, OS ELEMENTOS E OS 
EQUIPAMENTOS  SONOROS



Olá! Nesta unidade, vamos estudar sobre a natureza do som, 
os elementos e os equipamentos que englobam o sistema 
audiovisual. Já vimos que o som é uma sensação auditiva que 
nossos ouvidos são capazes de detectar. Com o movimento 
das moléculas que estão no ar, temos uma sensação auditiva. 
Agora, na Unidade 3, veremos mais elementos para nossa 
fundamentação sobre o áudio. Vamos lá?

O SOM, OS ELEMENTOS 
E OS EQUIPAMENTOS SONOROS
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3.1 O som e o ambiente: acústica sonora 

Acústica (do grego akoustikos, “de ou para ouvir, pronto para ouvir”; e akoustos, “ouvido, audível”, derivado do verbo 
akouo, “eu ouço”) é o ramo da física que lida com o som. Você sabia que a palavra latina sonic significa “sônico”? Aposto 
que se lembrou do personagem azul do jogo eletrônico. Pois é, sônico é o nome que é dado à velocidade do som, por 
exemplo, velocidade supersônica/ultrassônica (qualquer velocidade acima 1.482 km/h até 6.175 km/h). O termo somics 
costumava ser um sinônimo de acústica.

Quem trabalha no campo da tecnologia acústica pode ser chamado de engenheiro acústico. A aplicação da acústica está 
presente em quase todos os aspectos da sociedade moderna, como nas indústrias de controle de áudio e ruído. A palavra 
“áudio” é o termo técnico utilizado para o som em meio eletromagnético ou digital.

Então, o estudo do comportamento do som nos diferentes ambientes é feito pela acústica. Como uma ciência do som, 
a acústica está na produção, transmissão e efeitos sonoros, incluindo efeitos biológicos e psicológicos, e também está 
presente nas qualidades de uma sala, um espaço fechado. Você já cantou no chuveiro? Geralmente a acústica dos banheiros 
é muito boa. Por qual motivo? Bom, no espaço do banheiro temos a geração, a propagação e a recepção de ondas mecânicas 
e vibrações que ajudam no processo acústico. O estágio central no processo acústico é a propagação de onda.

A acústica analisa primeiro os níveis de pressão e as frequências na onda sonora e a forma como a onda interage com o 
ambiente. Essa interação pode ser descrita como: 

• Difração: encurvamento sofrido pelos raios de onda quando este encontra obstáculos ou fendas à propagação, a 
difração do som permite-lhe contornar obstáculos com dimensões de até 20m.

• Interferência: é uma propriedade de todo movimento ondulatório, é a propagação da onda. Na física, a interferência 
é um fenômeno em que duas ondas se sobrepõem para formar uma onda resultante de maior, menor ou a mesma amplitude.

• Reflexão: é a mudança na direção de uma frente de onda em uma interface entre dois meios diferentes para que a 
frente de onda volte para o meio de onde ele se originou. O eco é uma reflexão sonora.
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Figura 16− Difração Sonora. Fonte: https://under-linux.org/showthread.php?t=184671&page=2 

Figura 17− A interferência de duas ondas. Quando em movimento, as duas ondas 
inferiores criam interferência construtiva (esquerda), resultando em uma onda de 
maior amplitude. Quando 180 ° fora do movimento, as ondas criam interferência 
destrutiva (direita). Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Interference_(wave_
propagation) (2018).
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Figura 18 − Reflexão do som e o eco. Fonte: http://portaldoprofessor.mec.
gov.br (2018)

A reverberação e o eco ocorrem devido a específicas propriedades do meio, que têm o poder de modificar o som e alterar 
sua direção. Mas o que é reverberação? É a persistência do som após a fonte sonora ter parado de emiti-lo. Quando você 
está em uma sala de cinema ou em uma sala de teatro, o tempo de reverberação é o mais curto possível, para que os 
espectadores possam entender os diálogos, possam ouvir melhor. As paredes e o chão desses ambientes são forrados com 
materiais que absorvem as ondas sonoras, evitando, assim, a reflexão sonora. Já em uma igreja, o tempo de reverberação 
é muito mais longo, pois o espaço é amplo, fazendo o som se prolongar. Em grandes espaços (quadras poliesportivas, 
ginásios), o som se propaga em todas as direções e nos chega em diferentes alturas.

Quando você emite um som em uma sala, existem dois tipos de sons: som direto (onda que vai diretamente para o ouvinte) 
e som reverberante (ondas difundidas pelas paredes e objetos da sala). As ondas sonoras que chegam diretamente ao 
ouvinte constituem o campo direto, as ondas que sofreram uma ou mais reflexões constituem o campo reverberado. O 
campo difuso (incluído no campo reverberante) caracteriza-se pelo seu caráter caótico (natureza aleatória). O som difuso 
não possui uma direção de propagação preferida (isotrópica). 
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Um transdutor é um dispositivo para converter uma forma de energia em outra. Em um contexto eletroacústico, isso 
significa converter energia sonora em energia elétrica (ou vice-versa). Os transdutores eletroacústicos incluem alto-
falantes, microfones, hidrofones (permite a escuta de sons debaixo de água) e projetores de sonar. Sonar (do inglês Sound 
Navigation and Ranging, “Navegação e Determinação da Distância pelo Som”) é um instrumento que foi usado em época de 
guerra para localizar submarinos e que, atualmente, tem muita utilização na navegação, na pesca, no estudo e pesquisa 
dos oceanos e nos estudos atmosféricos. Esses dispositivos convertem uma onda de pressão de som para ou de um 
sinal elétrico. 

Vamos refletir sobre transdução em acústica? Mas o que é transdução? 
É a conversão de energia de uma forma para outra. Normalmente, 
um transdutor converte um sinal em uma forma de energia para 
um sinal em outro. Os transdutores nos alto-falantes mais 
comuns (por exemplo, woofers e tweeters) são dispositivos 
eletromagnéticos que geram ondas usando um diafragma 
suspenso, acionado por uma bobina de voz eletromagnética, 
enviando ondas de pressão. 

O Woofer é um alto-falante usado para reproduzir 
frequências graves e médias, com uma frequência entre 50 
a 4500 Hz. São aparelhos que possuem uma borda rígida e 
com um tamanho entre 1.2 polegadas (1.2”) a 18”. Quanto 
maior a área do cone, mais pressão sonora (em inglês Sound 
Pressure Level- SPL) irá produzir, quanto menor for a área, 
mais seca será a “pancada” que irá tocar. Woofers para 
reprodução de graves e médio-graves. Já o Tweeter é um alto-
falante de dimensões entre 0,5” a 3”, usado para reproduzir a 
faixa de alta frequência (5.000 Hz acima) do espectro audível, ou 
seja, os sons mais agudos. Normalmente são feitos na forma de um 
domo de seda ou metal (alumínio).



60

3.2 O áudio de um produto audiovisual e seus equipamentos

Vamos falar dos microfones? O microfone é um transdutor que converte o som 
em sinal elétrico. Aliado ao áudio, o microfone é responsável por captar 
a onda sonora e transformá-la em algo que os equipamentos eletrônicos 
(amplificadores, mesas de som) possam entender e utilizar. O microfone 

comporta-se exatamente como o ouvido humano, quando este capta as ondas 
sonoras e as transforma em sinais elétricos para que o cérebro as entenda 
e processe. Estamos cercados por microfones. Já pararam para pensar que, 
assim como as câmeras, temos microfones em todos os lugares? Nos telefones, 
nos aparelhos auditivos, nos teatros, na produção de filmes, na gravação de 

som, nos interfones, nos rádios, no carro da pamonha, nos megafones, na 
televisão, nos computadores, nos celulares e em vários outros lugares.

Você sabia que os primeiros dispositivos usados para alcançar a voz humana eram 
megafones acústicos? Segundo Norbert M. Lechner (2012, p. 160), na Grécia, no século V 

a.C., os atores dos anfiteatros usavam máscaras com bocas em forma de funis para amplificar 
acusticamente a voz e direcionar o som ao público. Era como se as máscaras tivessem megafones 

embutidos. Alguns teatros gregos e a maioria dos teatros romanos tiveram um proscenium, 
uma parede atrás do palco, que ajudava a refletir o som em direção ao público. Outro caso 

interessante sobre “microfone” aconteceu em 1667, quando o físico inglês, Robert Hooke (1635-
1703), experimentou e descreveu o “telefone dos amantes” que era feito de um fio esticado com 
uma xícara anexada em cada extremidade. Você já deve ter brincado de telefone colocando latinhas 

nas pontas de um fio. O “telefone de corda” era conhecido como comunicação romântica, afirma 
Patrice Flichy (1995, p. 07). Um dispositivo que conseguia transmitir instantaneamente o som, em uma 

longa distância, era algo revolucionário para a época. No século XVIII, os dispositivos de comunicação 
de longa distância, reais ou imaginários, seriam menos românticos e mais técnicos. 
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O primeiro microfone que permitiu a telefonia vocal adequada era o microfone de carbono (contato solto) que foi 
desenvolvido de forma independente, em 1878, por David Edward Hughes (Inglaterra) e Emile Berliner e Thomas Edison 
(EUA). Apesar de Edison ter sido premiado com a primeira patente, em meados de 1877, Hughes havia demonstrado seu 
dispositivo na frente de muitas testemunhas alguns anos antes, e a maioria dos historiadores acreditou em sua invenção. 
Foi Hughes quem cunhou a palavra microphone. Foi Hughes quem demonstrou o aparelho para a Royal Society ampliando 
o som de insetos que estavam em uma caixa de som. Ao contrário de Edison, Hughes decidiu não patentear a obra; em vez 
disso, ele tornou sua invenção um presente para o mundo. Porém, na América, Edison e Berliner lutaram uma longa batalha 
legal sobre os direitos da patente do microfone. Em última análise, um Tribunal Federal concedeu a Edison os direitos totais 
sobre a invenção, afirmando que Edison havia precedido Berliner na transmissão da fala. A patente do Berliner foi julgada 
inválida.

O microfone de carbono é o protótipo direto dos microfones de hoje. Os microfones de carbono foram amplamente 
utilizados nos telefones desde 1890 até a década de 1980. 

Você sabe o que é a direcionalidade de um microfone? É a forma como o microfone reage ao som captado numa determinada 
direção. Temos três tipos de direcionalidade dos microfones: 1) omnidirecionais que captam o som da fonte não importando 
a direção em que este chega a sua cápsula, ângulo de 360o, boas captações sonoras em exteriores; 2) bidirecionais (ou 
figura 8) que captam o som em direções opostas (0º e 180º), bons para captar a conversa entre duas pessoas frente a 
frente; 3) unidirecionais (ou cardioides) que captam com maior eficácia os sons emitidos na sua frente, bons para gravar 
sons específicos isolados do ambiente. À medida que a fonte sonora se desloca do eixo central do microfone, sua captação 
é reduzida. Desta forma, sons vindos de trás não são captados ou são captados com pequena intensidade. Os microfones 
supercardioides e hipercardioides captam além dos sons emitidos na frente, parte dos sons emitidos na parte de trás. Isto 
é bastante útil para aumentar o ganho do som, sem que haja microfonia.
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Para cada aplicação definida, existem microfones específicos, a saber: microfones para vocais possuem uma resposta feita 
para dar mais clareza à voz; os microfones para instrumentos musicais costumam ser mais fechados, para pegar apenas o 
que está na frente (alto-falante, tons e caixa de baterias); microfones de bumbo (também chamados “pedal” ou “kick”) 
quase sempre o som é captado só pela frente ou por dentro, para obter-se o máximo de graves. Estes possuem uma 
resposta melhor nas baixas frequências; microfones para coral, ou shotgun, para microfonação a distância, possuem um 
alcance longo e estreito (diretivos). Você sabia que aquela espuminha que vemos externa ou internamente no microfone 
é chamada de wind screen e serve para diminuir aquele sopro, como na letra “s” (sibilância) e também os “soquinhos” 
provocados pela pronúncia das letras “p” e “b” (PB noise). Portanto, é fundamental conhecermos os usos de cada um dos 
microfones e usá-los corretamente.

Figura 19− Diagrama polar da captação dos microfones.
Fonte: http://jomirife.blogspot.com.br/2014/04/ (2018).
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Outro equipamento muito importante são as Mesas de Som (do inglês mixer). Na mesa misturamos (mixamos) todos os 
sinais. Conseguimos misturar e controlar essa combinação, equilibrando os volumes da maneira correta e regulando o 
sinal de cada canal para termos um bom resultado. Os equalizadores possuem a função de compensar de forma precisa as 
diferenças tonais causadas pela acústica ambiente, pela resposta deficiente das caixas acústicas ou ainda pela qualidade 
da fonte de programa.

Você verá detalhadamente cada equipamento que citamos aqui em outras disciplinas. Lembre-se de que estamos em uma 
disciplina de fundamentação, a base do áudio.

Agora vamos saber quais são os quatro elementos sonoros usados em filmes, televisão, clipes musicais entre vários outros 
produtos audiovisuais. Já comentamos sobre alguns. Vamos ver? O primeiro elemento sonoro é o silêncio. Como assim, o 
silêncio? Sim, claro. O silêncio também nos informa algo e é importante numa criação audiovisual. Silêncio é a real ausência 
de som na construção de efeito, também é usado para pedir atenção, para alertar sobre algo, para pedir calma e sossego 
(hospital e bibliotecas). Outro elemento sonoro é a voz, que pode influenciar no timbre, na entonação e na dinâmica do 
falar. Você já percebeu que o C-3PO, aquele androide do mundo fictício de Star Wars, fluente em seis milhões de meios 
de comunicação, tem uma voz criativa e não mecanizada? A voz traz uma carga muito forte aos personagens (humanos 
ou não). Você já ouviu falar de “voz off” e “voz over”? A voz over (ou voz de Deus) é utilizada por um narrador onisciente 
(aquele que sabe tudo na história) para explicar ou comentar uma cena. O narrador não pertence à realidade da cena/da 
história, comenta o que é apresentado na tela, fazendo-se ouvir, sem, contudo, ser visto; é a voz que narra, que apresenta 
ou desenvolve um determinado tema. Já a voz off deve ser entendida como a voz fora do campo/do enquadramento, a 
voz de um personagem que está com o corpo ausente na imagem. É o caso da personagem que conta uma estória, mas não 
aparece na cena (naquele momento). 
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Nosso terceiro elemento sonoro é a música (trilha musical) que serve para contextualizar o tempo, emocionar, ironizar, e 
fazer parte da narrativa. Nosso último elemento é o efeito sonoro, um item que compõe a paisagem sonora e os efeitos 
sonoros que serão destacados. Não é música, e sim, a construção de silêncio e voz. Conhecido também como: background 
(BG, efeito sonoro que se ouve em segundo plano em determinado ambiente) FOLEY (sonoplastia, técnica de gravação de 
som feita em estúdio), FADE IN (início em que o som começa relativamente baixo até atingir o seu volume original) e FADE 
OUT (fim da narração, música ou efeito, o som está no seu volume original e começa a ser baixado lentamente até chegar 
ao silêncio completo, ou quase).

Na narrativa audiovisual, o som pode transmitir grande precisão de sensações espaciais, conduzir a interpretação do 
conjunto audiovisual e organizar narrativamente o fluxo do discurso audiovisual. Para Chion (1999, p. 279), o audiovisual 
“não consiste na percepção de sons e imagens enquanto tais, mas na percepção de espaço, de matéria, de volume, de 
sentido, de expressão e de organização espacial e temporal”.
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Figura 20− Organograma presente no livro Cinema e a Produção (RODRIGUES 2007, p. 84).
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Você Sabia?

Você sabia que existem três grandes fases 
de uma produção audiovisual? Temos a pré-

produção, a produção e a pós-produção. Em cada etapa há 
uma equipe pronta para agir. É na pré-produção (1ª etapa), 
que a ideia da obra audiovisual se torna algo concreto. Dentro 
da pré-produção, temos as subetapas: roteiro, escolha da 
equipe, planejamento, orçamento (viagens, hospedagens, 
alimentação, reuniões, etc.), consultorias, ensaios (se preciso 
for). Durante a pré-produção, todas as ações para captação de 
imagem e som são analisadas. Na produção temos o início das 
sessões de gravação de imagens e sons. A obra ganha corpo. 
Já, na pós-produção, é a hora de editar o material captado, 
fazer a montagem de imagens e sons, sincronizar, colocar os 
efeitos sonoros, as trilhas musicais, fazer o tratamento do 
material bruto, legendar e/ou dublar. Cada etapa tem seu 
profissional responsável, mas a obra é sempre elaborada em 
conjunto.
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As funções da equipe de áudio, em uma produção audiovisual, são constituídas da seguinte forma:

Departamento de Produção: 

• Chefe do som: coordena a equipe de som.

• Produtor Musical: responsável pela arregimentação dos músicos, controle das horas de estúdio e gravação das 
músicas que farão parte da trilha sonora do filme.

• Sonoplasta/Operador de Áudio: é um profissional cujas habilidades técnicas são requisitadas tanto na fase de 
produção de um produto audiovisual, como também, na fase de pós-produção.  Na fase de produção, sua principal função 
é fazer as mixagens e ajustar, por meio da mesa de som (mixer), os canais de microfones e equipamentos auxiliares 
interligados no estúdio pelo operador. Na pós-produção, o sonoplasta é responsável pela sugestão, escolha e execução dos 
efeitos e das inserções de fundos sonoros solicitados pela produção (PADUAN, 2010, p. 12). É o sonoplasta quem captura 
com clareza os diálogos, sons de fundo, sons especiais na locação (sirene, pássaros, tráfego, conversas de fundo) e outros 
sons ambientes. Ele sabe como utilizar microfones, como booms, microfones sem fio, pequenos e microfones de lapela. 
Assim, a sonoplastia, termo exclusivamente brasileiro (anos 60), é uma função muito importante, tanto no rádio moderno, 
na televisão, no cinema e em documentários.

• Desenhista do som: profissional ainda quase inexistente no Brasil (RODRIGUES, 2007, p. 82). Atua no campo criativo 
e também coordena a equipe. É responsável pela qualidade da captação, gravação de ruídos e mixagem dos sons que farão 
parte da trilha sonora da obra e pela criação de sons inexistentes na vida real, mas que o espectador aceitará como normal 
(por exemplo, explosão no espaço ou o sabre de luz de Darth Vader). Supervisiona todas as etapas de desenvolvimento do 
som.

Equipe técnica de apoio- Equipe de áudio:

• Operador do microfone boom/microfonista: no departamento de áudio, o operador do microfone boom trabalha 
junto com o operador de câmera, apontando o boom para captar o áudio da cena, sem deixar que o microfone apareça no 
enquadramento da câmera.
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• Técnico de som: normalmente há várias fontes sonoras em uma produção. O técnico de som opera a mesa de som, 
colocando cada fonte sonora em um canal de áudio exclusivo para, na fase de pós-produção, o áudio ser mixado.

• Técnico de captação de som: responsável pela gravação, no set de filmagem, dos diálogos, dos ruídos ambientes e 
playbacks (música gravada com antecedência, que servirá de guia para canto e dança dos atores).

• Assistente de áudio: responsável pelo equipamento de áudio, por etiquetar as fitas de áudio, separar os microfones e 
cabos de áudio dos cabos elétricos, colocar os microfones no estúdio ou no artista, fixar os cabos para evitar que as pessoas 
tropecem e ocultar os cabos para que não apareçam na imagem.

Profissionais da Edição/Finalização da obra audiovisual:

• Editor de som: técnico que, durante a finalização do filme, cuida do sincronismo com as cenas, dos diálogos, ruídos 
e música, acompanhando a mixagem da trilha sonora.

• Técnicos em gravação de ruídos (ruideiros ou fowlers): encarregados de gravar sons de efeito não obtidos durantes 
as filmagens e criar sons adequados à cena.

Você sabia que existe uma relevante diferença entre o desenhista e som e o sonoplasta? Ambos usam o som de forma 
diferente. O sonoplasta, para ilustrar o abrir e fechar de uma janela de madeira, pode apenas gravar o áudio de uma janela 
e depois sincronizar o som. Já o desenhista de som poderá usar outra coisa para simular o som ou até mesmo criar um som 
digitalmente, manipulando as ondas sonoras e suas frequências ou, quem sabe, conseguir imaginar algo que possa emitir 
ou imitar um efeito sonoro semelhante ao desejado, criando sons das formas mais imprevisíveis possíveis. 

Para Mauricio de Caro Esposito, a maior parte do som é adicionada na última etapa, da pós-produção do filme, depois 
de finalizada a montagem das imagens. O áudio, na pós-produção, tem como objetivos: 1. Melhorar o fluxo da narrativa, 
localizando o espectador em relação ao ambiente, ao tempo e ao período, por meio do uso do diálogo, da música e dos 
efeitos sonoros; 2. Adicionar impacto; 3. Completar a ilusão de realidade e perspectiva por meio do uso de efeitos sonoros 
e recriando a acústica do ambiente natural na mixagem, usando equalizadores e reverbs artificiais; 4. Completar a ilusão 
de irrealidade e fantasia com o uso de desenhos sonoros específicos e efeitos processados; 5. Completar a ilusão de 
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continuidade em cenas que foram gravadas descontinuamente; 6. Criar ilusão de profundidade e espacialidade, situando 
os elementos sonoros no estéreo/surround; 7. Corrigir problemas do som direto, editando ou substituindo diálogos na 
pós- produção e usando processadores na mixagem para aumentar a clareza do som e diminuir ruídos indesejáveis; e, 
finalmente, 8. Entregar a trilha sonora final com as corretas especificações e formatos. (WYATT & AMYES, 2005 apud 
ESPOSITO, 2011, p. 19).

Um profissional de som é um elemento importantíssimo em uma obra audiovisual. A pessoa que lida com o áudio precisa ter 
um conhecimento sobre todo o processo de criação. Isso para que possa saber lidar com as dificuldades que, porventura, 
surgirem durante as três etapas de produção. 

Aqui, na disciplina de Fundamentos do Áudio, você percorreu um breve caminho teórico sobre o som na produção audiovisual 
mundial. Agora, cabe a você continuar se aperfeiçoando para criar uma nova relação entre os profissionais de imagem e 
som.

Para maior integração com a Unidade 3, indico os vídeos:

Semana ABC 2012 - Mesa 9 - O som no cinema contemporâneo: conceitos e novas tecnologias: 
https://www.youtube.com/watch?v=0vZdz4s0LLI

A Construção do Som: https://www.youtube.com/watch?v=w2cekAWrj8w
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POSSIBILIDADES SONORAS

4.1 Revendo o sonoro

Sobre o som no cinema, as seis primeiras décadas, desde as origens obscuras do cinema, em 1895, 
até meados da década de 1950, podemos perceber que o som sempre acompanhava as imagens em 
movimento a qualquer momento. A natureza do som e sua função no contexto dos filmes, após 1927, 
mudaram ao longo dos anos. Às vezes, as mudanças eram lentas e graduais; às vezes, principalmente 
entre 1929 e 1933, quando os cineastas tentaram ansiosamente abordar as possibilidades do novo 
filme sonoro, as mudanças eram extremas e ocorreram em rápida velocidade.

Em nosso percurso pelo áudio, percebemos como o som, a percepção e a expressão através 
dele são importantes no audiovisual.  Percebemos o áudio como parte importante e integrante 
do sistema de imagem global; e o som como parte integrante do nosso sistema de percepção. 
Na contemporaneidade, no ambiente da comunicação massificadora, o som foi relegado para 
um segundo plano diante da suposta importância da imagem. Porém, como pensadores e 
profissionais do áudio, precisamos tentar reverter essa tendência, pois o universo sonoro é a 
área em que a comunicação possui as sensações mais antigas (até primitivas) e essenciais que 
são difíceis de racionalizar e que o ser humano é capaz de expressar e perceber.

A percepção humana foi o ponto de partida para compreender o som. Nossa audição atua da mesma 
forma para todos os sons da mesma maneira, sem diferenciar se o som veio do rádio, da televisão ou 
de um filme.

Vimos sobre a acústica no ambiente sonoro e notamos que o som passou a ser usado sem ver a 
fonte a partir da qual vem. Para que um som fosse acústico, o objeto físico (um rádio) que o gerou 
poderia estar escondido da visão do espectador, mas nunca longe demais devido à propagação 
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das ondas e às interferências que poderiam atrapalhar a boa acústica do áudio. Porém, com 
a evolução da tecnologia sonora, o objeto de produção de som original não precisa mais se 
esconder da visão do ouvinte, pois agora o objeto de origem até desaparece; o receptor 
agora nem está no mesmo espaço, nem no mesmo tempo da transmissão sonora. Com 
o meio virtual, podemos ouvir uma rádio japonesa que transmitiu um show de rock na 
noite anterior. O armazenamento, a tecnologia e a transmissão do áudio em meio digital 
e virtual ampliou o alcance do som e da acústica.

Vocês sabiam que a dublagem permite a construção de novos personagens a partir de uma 
recomposição entre as imagens e as vozes, permitindo-nos misturar as características 
físicas e as expressões gestuais de um ator com a capacidade de expressão oral e 
sonora de outro? Com a música no cinema, associamos melodias e ritmos instrumentais 
a situações em que, de um ponto de vista realista, seria absurdo soar lá. Por exemplo, 
vemos um homem correndo, mas ouvimos um barulho de trem a vapor. Música tocando 
no deserto enquanto um árabe passeia pelas ruínas egípcias. Com a criação de efeitos 
sonoros, percebemos os sons pré-gravados em diferentes lugares para situações visuais 
filmadas, dando às imagens finais uma sensação de realismo. Por exemplo, uma floresta 
tropical toda filmada em estúdio.

Com a criação audiovisual, passamos a ampliar extraordinariamente as possibilidades de 
criações expressivas entre som e imagem.

Vocês notaram que compreender a percepção sonora, a acústica, a voz, o silêncio, o ruído, 
a música, os efeitos sonoros, entre outros elementos do som, deu-nos certo conhecimento 

necessário para dominar os fundamentos do áudio?

Percebam que na linguagem audiovisual, podemos construir artificialmente um som de uma 
tempestade, adicionando três elementos da natureza (os sons de vento, chuva e trovões). 

Sim, mas qual a importância de tal construção? Então, é algo bem importante para aumentar a 
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sensação de drama de uma determinada situação. Se você já assistiu a um bom filme de terror, já percebeu que sempre 
tem uma tempestade. Ora, o som de uma forte chuva com raios e trovões é um ótimo dispositivo sonoro para captar nossas 
sensações mais primitivas de medo, insegurança e perigo.

Segundo Ángel Rodriguez (2006), temos três níveis de aprendizagem na construção do sentido sonoro. No primeiro nível, 
usamos a memória auditiva do ambiente imediato, é nossa fase de aprendizagem auditiva dos primeiros anos de vida. No 
segundo nível, é adquirido com as experiências auditivas de cada um, é o nível das experiências auditivas que consideramos 
mais importantes desenvolver, possui uma dimensão mais restrita. Por exemplo, reconhecer os sons de diferentes pássaros 
na natureza. Já o terceiro nível, o mais complexo, é a aprendizagem de linguagens de sons arbitrários, como as línguas, 
o código Morse ou a música.

Vimos, nos capítulos anteriores, como o som não é um meio de expressão separado ou suplementar da imagem. Foi 
o som que transformou profundamente a estética cinematográfica. Primeiro o 
cinema era silencioso, depois sonoro, falado (talkies), musical 
e, agora, é pleno de recursos sonoros.

Hoje em dia, não podemos conceber uma obra audiovisual 
sem som. Na atualidade cultural, o áudio é indispensável, 
pois grande parte da carga emocional e a intensidade de 
sentimentos são transmitidas pela trilha sonora destinada 
ao público em geral. É interessante pontuar que o filme 
e o som nem sempre andaram de mãos dadas. Quando 
os irmãos Lumière fizeram a primeira exibição pública, em 
1895, não houve som na tela. O cinema nasceu “sem cordas 
vocais”, mas logo aprendeu a falar.

Desde as primeiras tecnologias de som para o cinema que 
nasceram na década de 1920, do século 20 foram apenas soluções 
muito rudimentares para adicionar às imagens uma musicalidade de 
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fundo e alguns ruídos. Porém, os estúdios de cinema logo perceberam o potencial sonoro. Assim, o áudio no cinema não 
parou de evoluir, o que nos fez sair dos primeiros filmes silenciosos para as tecnologias avançadas. Como exemplo disso, 
podemos  mencionar o som Dolby Atmos que é a tecnologia de som surround da Dolby Laboratories, uma empresa londrina 
que investe muito em pesquisas na área de processamento de som. O nome do formato Dolby (e da empresa também) vem 
do engenheiro e fundador da companhia, Ray Milton Dolby (1933-2013).

Você sabia que em abril de 2012, os laboratórios Dolby anunciaram a nova tecnologia que foi utilizada pela primeira vez no 
filme “Valente” (Brave, Dir. Brenda Chapman, Mark Andrews) da Pixar Animation Studios?

Entre 1920 e 1930, a maioria dos filmes lançados eram sonoros e monofônicos (ou mono, apenas informações de um único 
canal de áudio). Embora os filmes mono oferecessem uma experiência mais intensa que os velhos filmes silenciosos com as 
pianolas tocando ao vivo, alguns inventores perceberam que precisavam encontrar modos de oferecer aos espectadores um 
som de maior qualidade. Você sabia que os musicais ao vivo são realizados no sistema monofônico, com todas as caixas de 
som reproduzindo o mesmo sinal de áudio?

Você já viu o desenho “Fantasia” da Disney? Você sabia que Walt Disney (1901-1966) também buscava aprimorar seus filmes 
com o som? Sim, Disney queria unir filme e música e criar uma obra inesquecível. Foi no ano de 1940, com a estreia da 
animação “Fantasia” que Walt Disney deu ao som uma grandeza gritante. “Fantasia” ganhou uma trilha sonora tocada pela 
Orquestra da Filadélfia e liderada por um dos diretores mais prestigiados da época, Leopold Stokowski (1882-1977). Em 
“Fantasia” temos oito segmentos animados e cada um acompanhado de uma música, a saber: Tocata e Fuga em Ré Menor, 
BWV 565 (Bach, 1703-1707); Suíte Quebra-Nozes (Tchaikovsky, 1892); O Aprendiz de Feiticeiro (obra inspirada no conto 
judaico do Golem); Sagração da Primavera (Stravinsky); Sinfonia Pastoral (Beethoven, 1808); Dança das Horas (Amilcare 
Ponchielli); Uma Noite no Monte Calvo (Modest Mussorgsky) e Ave Maria (Franz Schubert).

Com a Disney e a animação musical, nasceu o sistema de reprodução de estereofônico − o Fantasound, que foi um sistema 
de reprodução de som desenvolvido por engenheiros dos estúdios Walt Disney e RCA. 

A partir de 1953, chegou o CinemaScope, uma tecnologia de filmagem e projeção que utilizava lentes anamórficas e 
sistema magnético criada pelo presidente da Twentieth Century Fox em 1953. O Cinemascope — no Brasil, batizado de 
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“Gigantela” — gravava imagens na proporção de 2,35 x 1 (com uma base 2,35 vezes maior que a altura). O primeiro filme 
brasileiro rodado em cinemascope foi “A Sina do Aventureiro” (1958), do diretor José Mojica Marins (ou Zé do Caixão). 
(BARCINSKI, 1998, p. 75). 

Com o cinemascope, tivemos o uso de quatro canais de som: central, esquerda, direita e um canal para os efeitos 
circundantes. Era o som estéreo dominando as salas de cinema. O sistema estéreo proporciona exatamente a sensação de 
profundidade do som e ambiente, pois o som é mixado para dar este efeito e passar por duas caixas de som (esquerda e 
direita). A consagração definitiva do estéreo veio com a tecnologia Dolby Stereo, em 1975. Com o dolby stereo era mais 
fácil integrar as faixas de som com o rolo do filme. Os engenheiros dos laboratórios Dolby tiveram a ideia de codificar 
quatro canais de som (efeitos centrais, esquerdos, direitos e traseiros) em duas faixas que podiam ser lidas por um sistema 
óptico e não magnético. Era consolidação do som multicanal. Quando você coloca um fone de ouvido para ouvir uma 
música estéreo, você tem a impressão do som se movimentando entre seus ouvidos, em que o violão pode tocar no ouvido 
esquerdo e a bateria, no ouvido direito. Já teve essa sensação estéreo com uma música?

A Cor do Som – Documentário: https://www.youtube.com/watch?v=mLKQcG_0zac

Mesa Redonda - O som no audiovisual contemporâneo: desafios e perspectivas

https://www.youtube.com/watch?v=VtbblPlas3A
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Em 1978, os laboratórios Dolby lançaram o Dolby Stereo de 70 mm (milímetros). Esta inovação foi a primeira que conseguiu 
oferecer 5.1 (som surround) como conhecemos hoje. O som surround ofereceu uma enorme sensação de imersão, pois a 
sensação é de que o som vinha de vários lugares. 

No começo da década de 1990, tivemos o sistema CDS (Cinema Digital Sound), desenvolvido pela Kodak e Optical Radiation 
Corporation. O CDS codificou 5.1 canais usando tecnologia digital, o que lhe permitiu oferecer um nível de ruído menor do 
que as faixas analógicas incluídas, até então, nas bandas de filme. Ótimo não? Foi um ganho para o som? Não tanto, pois 
se a informação digital estivesse danificada, o som do filme estaria comprometido. Em 1992, o Dolby Digital apresentou 
outra tecnologia de codificação de som digital 5.1, que era projetada para aproveitar melhor o espaço dos rolos de filmes, 
o que permitiu incluir uma faixa sonora analógica de segurança para a qual poderia recorrer se houvesse um problema de 
recuperação das informações digitais, ou se o cinema em que o filme fosse exibido não possuísse um sistema de som digital. 
O sistema faz uso de seis canais de áudio independentes, sendo cinco de frequências normais e uma para o subwoofer. Com 
isso, o espectador pôde ouvir sons inaudíveis nas versões anteriores do sistema. O Dolby Digital é suportado pela maioria 
dos aparelhos de reprodução de vídeo, pois é o sistema mais comum em discos de DVD e Blu-ray. O som nesse formato pode 
ser enviado por meio de cabos HDMI ou conexões coaxial/ótica.

Em 1993, tivemos duas novas tecnologias de som − o DTS e o SDDS (Sony Dynamic Digital Sound). A primeira permitiu 
armazenar o som multicanal digital, mas não nos rolos de filme, mas em um meio óptico (um CD-ROM) que precisava ser 
sincronizado com as imagens. E a segunda tinha sido projetado para atingir pelo menos oito canais de áudio: cinco na 
frente, dois nos lados e um dedicado exclusivamente ao baixo.
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4.2 O futuro do áudio

O som nos cerca e nos envolve, mexe com nossas emoções. Com o áudio, podemos ter sensações subliminares e contar 
histórias através das músicas. A música atrelada à imagem pode imprimir sentimentos. 

Depois de tudo que lemos, vimos e ouvimos, fica a pergunta: “O que esperar do futuro do áudio?”

Você já conversou com a Alexa (Amazon) ou com a Siri (Apple)? Sabe do que estou falando? Você tem um celular? Ele tem 
um aplicativo no estilo assistente pessoal ou assistente virtual inteligente? Sim, é aquela voz que você pergunta e ela 
responde baseada em pesquisas feitas em ambiente virtual.

Para pesquisadores e inovadores das tecnologias de áudio, o futuro do som está nos dispositivos controlados por voz, por 
comandos de voz. Você quer comer uma pizza? Basta falar o que quer saber e o seu celular faz o resto. Você quer trocar a 
trilha do filme? Basta falar qual a música que quer e pronto, será uma nova trilha. Já pensou nisso?

Imagine que poderemos adaptar o tom da comunicação ao humor do ouvinte/espectador/cliente. O áudio será mais que 
apenas som. 

Percebeu como o áudio está em todos os lugares? No seu bolso, em suas mãos em movimento? Você sempre ouve músicas 
em seus aplicativos de som? Escolhe o gênero e deixa que a playlist procure por você? O áudio tornou-se algo íntimo, 
pessoal. Você tem uma playlist no deezer ou no spotfy? Suas escolhas musicais podem dizer muito sobre você. O áudio é 
evocativo e nos traz memórias boas ou ruins, felizes ou tristes. Parece que o futuro do áudio será sem fio, com um som mais 
claro, nítido e imersivo. O que você acha? Concorda? Como você pensa o futuro do áudio em 10 anos ou mais?

Boa reflexão! Até breve !!!!
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• Será que um acompanhamento musical para os filmes dos Lumière tinha algum objetivo? Qual o papel do som 
dentro de um filme silencioso?

• Como se deu a transição do cinema “mudo” para um cinema sonoro entre os espectadores e os estúdios? 

• O que é audiovisual?

• O cinema é audiovisual?

• Quais são os quatro elementos sonoros usados em filmes? Explique cada um.

ATIVIDADES
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ADR: em Inglês, a sigla ADR é a abreviação para automated dialogue replacement que  significa “Gravação de diálogo 
Adicional”, técnica de dublagem para as vozes dos atores.

Ambiente (ambience): sons que caracterizam determinada situação espaço ou locação. Sons provenientes do espaço em 
que a diegese se situa. Podem se constituir a partir de referências diretas ao que se vê na tela, como trânsito numa cena 
de rua, ou a partir de um espaço offscreen inventado, como os vizinhos que não vemos, passarinhos ou uma chuva não 
mostrada.

AVID: Sistema não-linear de edição de imagem.

BG (Background): massa sonora contínua, sem eventos destacados, utilizada para ambientes de fundo. Sigla para o inglês 
background, ou fundo. Termo usado pela equipe de áudio para denominar os ambientes sonoros, contínuos e sem eventos 
que se destaquem.

BG’s-FX: eventos sonoros que se destacam da massa do ambiente. Sigla usada pela equipe de áudio para denominar os 
background effects, ou efeitos do ambiente. Sons específicos que se destacam da massa sonora do fundo. Exemplos de BG 
FX são carros, sirenes, objetos que caem ou portas batendo.

Brilho: a característica mais aguda de um som, que lhe confere sensação de proximidade.

GLOSSÁRIO
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Bitola: é a largura da película cinematográfica que é expressa em milímetros. Em 1889, a bitola cinematográfica 35 mm 
(largura igual a 35 milímetros) foi criada por George Eastman (1854-1932), a princípio para fotografia fixa, mas em seguida 
utilizada também nas primeiras experiências de cinema. Eastman foi o fundador da Kodak e inventor do filme em rolo 
(filme fotográfico). Atualmente, a Kodak afirma que 35 mm tem o equivalente a resolução de 6K (6.000 linhas horizontais). 
As bitolas mais comuns em cinema são as 8mm, 16mm, 35mm e 70mm, sendo que as bitolas “intermediárias”, ou seja, a 
16 e 35mm, são as mais utilizadas comercialmente. 

Crowd ADR: é a dublagem de grupo, ou gravações extras para sonorizar personagens ao fundo, geralmente figurantes.

DAT: Digital Audio Tape, gravador de fita digital.

Delay: fenômeno acústico causado pelo atraso de som gerado pela reflexão sonora do som em ambientes fechados ou em 
ambientes abertos que tenham barreiras acústicas no caminho percorrido pelo som. Podemos simular eletronicamente este 
efeito ao criar uma repetição sonora.

Dinâmica de som: variação de intensidade e/ou densidade sonora ao longo do tempo.

Edição de som: momento da pós-produção do filme, no qual os sons provindos do som direto são trabalhados de maneira 
a ficarem contínuos e livres de defeitos técnicos, e onde são acrescentadas diversas camadas de som, como ambientes, 
ruídos de sala e efeitos sonoros.

EDL: abreviação para Edit decision list. Arquivo de texto no qual estão listados todos os cortes feitos pelo montador: os 
time-codes de início e fim do áudio recortado, de acordo com a linha de tempo/time-line da sessão.

Efeitos sonoros: de modo geral todos os sons que não são diálogos nem música. De modo específico, são os sons que não 
são gravados em sincronismo com a imagem, ou seja, foley não seria um efeito sonoro.
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Equalização: manipulação das frequências graves, médias e agudas que constituem um som e alteram suas características 
timbrísticas. 

Film screening: apresentação teste de um filme para que a obra possa ser analisada e avaliada.

Flashback: quando a narrativa é interrompida por sequências de eventos que aconteceram no passado, é uma mudança 
momentânea no plano temporal.

Foley: processo de gravação de efeitos sonoros resultantes da interação humana em sincronia com a imagem.

Frame: cada frame corresponde a um quadro de imagem.

Hard-effects: efeitos sonoros visíveis na tela da imagem.

Hertz: o hertz foi nomeado em homenagem ao físico alemão Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894), que demonstrou a 
existência da radiação eletromagnética, criando aparelhos emissores e detectores de ondas de rádio. O nome da unidade foi 
estabelecido na Comissão Eletrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission) em 1930, e foi adotado 
na Conferência Geral de Pesos e Medidas (Conférence générale des poids et mesures) em 1960, substituindo, assim, o nome 
“ciclos por segundo” (CPS). O termo ciclos por segundo foi amplamente substituído por “hertz” apenas na década de 1970.

Ligthworks: sistema de edição não-linear.

M&E: abreviação usada para uma trilha sonora que contém apenas música e efeitos sonoros (music and effects), ou seja, 
uma trilha em que não existem diálogos. É necessária para a dublagem do filme em outra língua e no Brasil é chamada de 
banda internacional.

Mixagem: processo pelo qual os sons editados passam para que sejam combinados e regulados em relação à intensidade e 
à perspectiva entre o som e a imagem.



82

Nagra: nome de uma linha de gravadores profissionais digitais ou análogos (com uso de fita ¼), fabricados pela empresa 
suíça Kudelski S.A.

OMF: abreviação de Open Media Framework. Um formato de arquivo que permite a comunicação de material digital por 
programas e interfaces distintas.

Plugin: pequeno programa que possibilita processamento extra em programas maiores. No caso do áudio, existem vários 
plugins que substituem os hardwares de processamentos, tais como compressores e reverbs que podem ser adicionados a 
programas de edição e mixagem de áudio.

Reverb: resultado da reflexão das ondas sonoras numa superfície. O som refletido retorna e é percebido com atraso em 
relação ao som original, gerando um “prolongamento” do som. O eco é uma reverberação acentuada.

Room tone: tem seu significado na tradução literal− o tom da sala. O som do ambiente gravado sem a presença de diálogos 
ou ruídos.
Sequência: conjunto de cenas gravadas em determinado ambiente ou relativas a alguma ação.

Sessão: projeto criado por um software que contém uma linha de tempo contínua, em que as informações sonoras e/ou 
visuais vão sendo organizadas.

Set de filmagem: locação onde são feitas as filmagens. 

Sistema de som 5.1: o sistema mais utilizado para a projeção de som no cinema. É composto por três caixas acústicas 
frontais: no centro, à direita e à esquerda, duas caixas laterais traseiras que compõem o surround do som e um subwoofer 
responsável por reproduzir e reforçar as frequências graves.

Som-direto: som gravado no set de filmagem.
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Sound effects: efeitos sonoros não naturais e não representativos.

Spotting: processo no qual são feitas discussões e anotações sobre os detalhes das cenas.

Stem: depois de mixados, a música, os diálogos e os efeitos sonoros (incluindo o foley) são separados em trilhas sonoras 
distintas denominadas stems.

Surround: o som surround é o som que provém da direção oposta à tela da imagem no cinema. No sistema de som 5.1, 
existem duas caixas acústicas destinadas a reproduzir o som surround, uma na esquerda e uma na direita traseira do 
espectador. Os sons provenientes dessa direção criam uma dimensão que possibilita que o espectador se sinta inserido no 
filme.

Time-code: é um código criado pela SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) que facilita o sincronismo 
entre o áudio e a imagem. O número de time-code é formado por oito dígitos que dizem respeito à hora: minuto: segundo: 
frame.

Vitaphone: sistema de sincronia mecânica entre o projetor de imagens, com velocidade de 24 quadros por segundo, ligado 
por cabos a um fonógrafo que reproduzia um disco de vinil de 16 polegadas a 33 1/3 rotações por minuto (suficiente para 
um rolo de 10 minutos) com uma resposta de frequência de 50Hz a 5.500Hz. O fonógrafo, por sua vez, era conectado a um 
amplificador e este, a caixas acústicas.

Walla: conjunto de vozes gravadas para determinado ambiente, em que importa apenas a massa sonora de vozes gerada 
e não a possibilidade de distinguir vozes destacadas. Um bom walla resulta em uma massa de vozes não compreensíveis.

Whoosh: um tipo específico de sound effects que reproduz figurativamente o som onomatopeico da pronúncia da palavra.
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5.1: sistema mais comum de reprodução estereofônica. É 
o padrão atual e dita que os diálogos e sons on screen sejam 
reproduzidos na caixa central. Os canais centro direita e 
centro esquerda são usados para sons offscreen ou música 
não diegética. As caixas de surround são usadas para 
ambientações mais discretas, preenchimento musical, 
ou para movimentos de efeitos mais “pirotécnicos”. O 
subwoofer é usado para reprodução somente de sons 
graves e subgraves.

Figura 21− Esquema da distribuição dos canais de som numa sala de cinema, equipada 
com um sistema digital. Fonte: http://www.cinedie.com/som.htm (2018).
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