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O êxito do artista é a personalidade.
A arte é sempre personalidade.
Não podemos ensiná-la, mas desenvolvê-la.
A arte musical é o reflexo do essencial na realidade.
O objetivo da educação musical é o ser humano.

Hans-Joachim Koellreutter.

RESUMO
Este trabalho consiste em uma cartografia por entre os sons e imagens de duas traduções do
poema “Morte e vida severina”, de João Cabral de Melo Neto. Nesta caminhada retirante em
que acompanhamos os passos de Severino, por meio de estudos da animação e da minissérie
para TV, partimos de alguns questionamentos: como foram produzidas as músicas, os sons e
as imagens nessas produções e o que elas podem nos ensinar? O que essas obras nos
provocam? Que educações podem promover? Com essas questões de pesquisa, temos como
objetivo geral compreender quais possibilidades educativas podemos encontrar a partir da
decupagem e posterior estudo dessas produções. Esta pesquisa, de cunho qualitativo, é
inspirada na cartografia como possibilidade de pesquisa em Educação, que visa acompanhar
processos de investigação, habitando um território existencial, lançando mão de pistas,
dispositivos e procedimentos técnicos que se façam necessários para a construção e análise
dos dados produzidos. Por meio do exercício da decupagem da animação e da minissérie,
buscamos mapear conceitos e parâmetros sonoros e imagéticos nelas presentes, bem como
reflexões acerca de seus modos de produção, funções e efeitos que evocam emoções,
sentimentos e afecções que permitem-nos conectar e aprender com os filmes. Desse modo,
acreditamos que seja interessante propor novos caminhos para o uso de produtos culturais em
processos educativos, que viabilizem experimentações expressivas e criativas que ampliem o
conhecimento acerca dos sons e das imagens em movimento.

Palavras-chave: Educação, Educação Musical, Educação Visual, Paisagens Sonoras.

ABSTRACT

This paper consists in a cartography between the sounds and images of two translations of the
poem "Morte e vida severina", by João Cabral de Melo Neto. On this journey in which we
follow the footsteps of Severino, through studies of the animation and the minisseries for TV,
we start with some questions: How were the songs, sounds and images produced and what can
they teach us? What do these works stimulate on us? What educations can they promote?
With these research questions, we have as general objective to understand what educational
possibilities we can find from the decupage and subsequent study of these productions. This
qualitative research is inspired by cartography as a research possibility in Education, which
aims to follow processes of investigation, inhabiting an existential territory, using clues,
devices and technical procedures that are necessary for the construction and analysis of the
data produced. Through the exercise of decupagem of animation and miniseries, we seek to
map concepts and sound and image parameters present in them, as well as reflections about
their modes of production, functions and effects that evoke emotions, feelings and affections
that allow us to connect and learn from the movies. Thereby, we believe that it is interesting
to offer new ways for the use of cultural products in educational processes that enable
expressive and creative experimentation that amplify the knowledge about sounds and moving
images.

Keywords: Education, Music Education, Visual Education, Landscapes Sounds.
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13

INTROUÇÃO: PELO MEIO O PONTO DE PARTIDA

Fig. 1: lugar sertão, caminho...
Fonte: fotograma da animação

Ao observar esta imagem podemos questionar: O que vemos neste fotograma?
Como está construído? Quais são as cores que o compõem? Quais elementos são visíveis
na imagem e o que, possivelmente, eles podem sugerir? É possível imaginar de qual lugar
ou contexto se trata? Existe aí uma possível história?
Despindo-nos de qualquer conhecimento prévio acerca desta imagem, podemos
descrevê-la como um lugar qualquer, onde a vegetação se mostra pouca, além de seca,
quase sem folhas. Percebemos a presença de cactos, planta típica de lugares quentes e de
pouca água. Além das muitas rachaduras do solo que nos mostram a secura deste lugar, o
predomínio da cor branca, produz um efeito de claridade nos permite pensar que este seja
um lugar onde o sol brilha forte, com calor intenso, e nos provoca a sensação de que seja
um dia quente e seco...
Pela diagonal esquerda do fotograma visualizamos em branco uma trilha, um
caminho de chão batido por tantos passos dados sobre ele. Não percebemos o seu início
nem seu fim. É apenas parte de um trajeto por onde tantas pessoas podem ter andado, nas
mais variadas direções e com os mais diferentes motivos para ali trilharem parte de suas
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vidas. Não sabemos qual o início nem o fim do caminho, mas acreditamos que este
caminho se dá pelo meio. A direção não importa. Importa seguir.
Outrora seria preciso se aventurar por novos rumos em busca daquilo que se deseja
e que motiva, quem quer que seja, a deslocar-se pelo espaço-tempo das tantas histórias de
vida pelos quais somos envolvidos. Fugir de estereótipos ou demarcações que de alguma
forma foram, ou são, impostas a nós ao longo de nossas vidas, pois nossas inquietações e
esperanças são o combustível para trilharmos nossos passos em direção àquilo que
acreditamos. É no caminho que nos percebemos, onde acontecem encontros inesperados e
que nos tocam, nos movem e nos transformam. É no meio do caminho que tomamos como
nosso ponto de partida nesta viagem que visa refletir, dialogar, metamorfosear, descobrir,
inventar e reinventar.
Neste sentido, observando as características da imagem onde avistamos a seca, a
escassez, a falta, é possível compreender um desejo de mudança, uma postura de luta, de
resistência a esta realidade em que se encontram, há a motivação em continuar persistindo
e seguindo o curso da vida, pois há a esperança de outras saídas que não seja a de se
entregar ás consequências do lugar que se mostram pouco favoráveis a qualquer tipo de
sobrevivência digna. Por esta simples reflexão entendemos que é preciso resistir, mesmo
que esta luta seja sinônimo de deslocamentos físicos pelo espaço e também do pensamento,
um mover-se em que os acontecimentos que surjam no processo por este meio da trilha,
podem nos disparar a diversas atitudes que nos transformem.
São as nossas inquietações e desejos de mudanças que nos movem a caminhar, as
tantas indagações ao longo de nossos trajetos em vida que nos abastecem para mover-nos
muitas vezes por caminhos que não conhecemos, mas nos arriscamos, e como aprendizes
errantes, vamos regendo os acontecimentos da vida como maestros dessa grande orquestra
que é o exercício de viver. Partimos, e mesmo sem saber ao certo aonde vamos chegar (ou
mesmo se vamos chegar) continuamos, ora querendo parar e voltar atrás, ora sedentos ao
perceber que o litoral se aproxima.
É preciso andar, é preciso se deixar errar para conseguir aprender, é preciso resistir
quando se acredita que os objetivos valham a pena. Diante da figura 1, exibida acima,
quais as possibilidades de fuga que existem quando nos movemos em busca de
transformações? E quais são os motivos que nos põem nessas andanças pelo espaço e pelo
pensamento?
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Esta imagem trata-se do fotograma de início da animação Morte e vida severina1,
uma produção traduzida para a linguagem audiovisual, constituída por imagens e sons em
movimento, que nos conta a história de Severino retirante, um sertanejo que sai do sertão
nordestino e caminha rumo ao litoral, a cidade de Recife em busca de melhores condições
de vida. Não vemos de onde saiu, não sabemos se permaneceu em Recife, pois o poema de
João Cabral de Melo Neto não deixa claro estas informações. Contudo, temos o
conhecimento de que Severino caminha por um longo trajeto, no qual experimenta
diversos encontros até chegar ao litoral.
O personagem ao mover-se pelo espaço-tempo experimenta diversos sentimentos
que o surpreendem e, ora o levam a prosseguir, ora o fazem até pensar em desistir, mas
ainda assim resiste, pois, acredita que já não pode voltar atrás, ao lembrar-se do que está
fugindo e do que almeja – encontrar melhores condições de vida na cidade grande.
Nesta pesquisa, por meio de um caminhar errante e inventivo, acompanhamos os
passos de Severino com duas produções oriundas do poema de João Cabral de Melo Neto,
a minissérie para TV e a animação. Com estas produções, buscamos refletir acerca da
construção dos aspectos sonoros e imagéticos, a fim de exercitar o pensamento pelo
movimento de análise dessas obras. Mais que um estudo técnico, nos parâmetros de sons e
imagens, ensaiamos sobre como estes elementos contam de diferentes formas uma mesma
narrativa, e como elas podem nos afectar.
Severino se põe no caminho motivado pela fuga de uma situação de vida que não
lhe agrada e pela esperança de que ao chegar a Recife tudo possa ser melhor. Esse desejo
de mudança, de alçar novos rumos em direção aos objetivos que se quer é algo que por
muitas vezes nós também vivenciamos em nossas vidas. Desta forma, é possível nos
assemelhar à sina do protagonista e de tantos outros sertanejos do nosso país. Ao tomar
esta temática de pesquisa, venho me percebendo, ao longo desse processo, particularmente,
como um Severino, devido aos tantos deslocamentos que já vivi em busca de melhores
condições de vida.
Não se trata de equiparar as motivações do retirante de “Morte e vida severina”, ou
dos retirantes sertão afora que, de fato, fogem de condições precárias de vida, da fome,
1

Durante todo o texto, Morte e vida severina grafados em itálico se referem às duas produções abordadas
nesta pesquisa (ANIMAÇÃO e a MINISSÉRIE), já quando escrita com o uso de aspas – “Morte e vida
severina” – se referem a obra original, ou seja, o poema.

16

escassez, falta de oportunidades, mas sim, de entender que assim como eles, cada um de
nós, independente dos objetivos, se põe a caminho, se desloca, quando percebe a
necessidade de mudança acreditando que, possivelmente, ao chegar onde queremos,
estaremos de fato alcançando nossos Recifes particulares. E foi o que por muitas vezes eu
fiz, me desloquei, em pensamento e pelo espaço físico, estimulado pela esperança de
melhores oportunidades.
Enquanto aprendiz de pesquisador, não acredito que seja possível desconsiderar
nossa história de vida e toda a trajetória que trilhamos antes de iniciarmos os caminhos da
pesquisa. As experiências que vivenciamos refletem, significativamente, em nossa postura
ética, na perspectiva que compreendemos o mundo, e que são fatores relevantes no
exercício de pesquisar, inventar, criar, se expressar, se transformar, se educar e educar o
outro. Por conseguinte, apresento um pouco de minhas andanças pelos espaços-tempo por
onde passei, estimulado pela busca constante de chegar aos litorais que outrora acreditava
ser um porto seguro e lugar de melhores condições de vida, e que tem contribuído, não
apenas para minha formação como professor e pesquisador, mas sobretudo, como pessoa.
Portanto, acreditamos ser relevante contemplar neste texto, algumas experiências que
vivenciei ao longo de minha vida, que não apenas influenciam a realização deste trabalho,
como também me fazem compreender-me como semelhante a Severino retirante em alguns
aspectos.
Atualmente, sou professor de piano e canto popular no Conservatório Estadual de
Música Pe. José Maria Xavier em São João del-Rei/MG. Porém, minha relação com a
música teve início desde cedo, quando ao frequentar as missas com meus pais, sentia o
desejo de participar do grupo de canto que animava as celebrações. Aos oito anos de idade
comecei a cursar aulas de violão e, desde então, não houve sequer algum momento em que
a música e eu não tivéssemos caminhado juntos. Á medida em que o tempo ia passando,
percebi que, por mais que já tocasse bem o instrumento, não seria ele que me
acompanharia anos à frente. Completados 12 anos de idade, pedi aos meus pais que me
matriculasse em aulas de piano, pois era este o instrumento que mais admirava e desejava
tocar.
Música e educação, desde cedo faziam parte do meu dia-a-dia, eu não só tinha aulas
de música, mas também, em várias situações, compartilhava com os amigos do grupo de
canto da igreja, algo que havia aprendido e que gostaria de ensinar a eles. Posteriormente,
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ainda na adolescência, comecei a dar aulas particulares em casa, até que no ano de 2006,
fui contratado como professor na escola em que concluía o curso completo em música. Foi
então que no ano de 2007, passei no vestibular para o curso de Licenciatura em Música da
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), e teria que mudar de minha cidade
natal, Muriaé-MG, para a cidade onde passaria os próximos 4 anos.
Como profissional ligado à música, desde a graduação, fazia alguns shows noite
afora a fim de complementar a renda, atuando como vocalista em bandas de baile, o que
me levava a mudar para as cidades onde havia oportunidades de trabalho ou, pelo menos,
diante do que eu pensava ser bom naquele momento em que eu era muito jovem,
inexperiente e sonhador. Cantei em bandas menores, na cidade de Lavras-MG e depois em
Araras, interior de São Paulo.
Já formado em Música, ao iniciar o ano de 2011 eis que surge a primeira grande
oportunidade de emprego, ao ser convocado para fazer parte de uma banda de renome na
região sul do país. Novamente me desloquei, desta vez rumo a Santa Catarina, em busca
daquela oportunidade. Em meados de 2012, fui chamado para trabalhar em outra banda,
porém na cidade de Divinópolis-MG, mudando-me mais uma vez.
Durante esses anos em que me dediquei a atuar como cantor profissional, sempre
era atravessado pelo desejo de prosseguir em minha carreira acadêmica, que devido a
situações diversas, estava estagnada. Em 2015, ingressei como professor na rede pública de
ensino, nos anos iniciais do ensino fundamental, em um projeto de educação em tempo
integral, da Escola Estadual Nossa Senhora do Sagrado Coração, em Divinópolis-MG,
onde era o responsável pela disciplina de artes (música e dança).
Ainda neste ano, comecei um curso a distância de especialização lato-sensu em
docência para o ensino superior. Esta pós-graduação me permitiu estar novamente em
contato com o meio acadêmico, o que me levou a buscar, posteriormente, o mestrado. No
segundo semestre letivo, fui aprovado no processo de seleção de alunos especiais do
Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado em Educação (PPEDU), da UFSJ,
na disciplina Tópicos Especiais em Educação, Imagem e Filosofia, ministrada pelas
Professoras Doutoras Giovana Scareli e Priscila Fernandes. Nesta disciplina, assistíamos a
filmes, dialogando com alguns textos sobre cinema, educação e filosofia.
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A participação na disciplina me possibilitou um encontro com o Poema de João
Cabral de Melo Neto, “Morte e vida severina”, através de uma tradução da obra para o
cinema de animação. Pouco tempo depois, ao me perceber afetado por este produto
cultural, decidi escrever o trabalho final para o curso, sobre a animação, enfatizando a
construção de sua trilha sonora com o que ela nos viabilizava sentir ao assistir a produção.
Ao fim deste mesmo ano, após ser aprovado no processo seletivo para a turma 2016 do
Mestrado em Educação da UFSJ, sob orientação da Profa. Giovana Scareli, decidimos
continuar a pesquisa sobre o mesmo tema, abordando os conceitos de educação musical e
educação visual presentes nas traduções do poema “Morte e vida severina”. Essa
importante obra da Literatura Brasileira, de João Cabral de Melo Neto, expõe em forma de
poema, a sina miserável dos sertanejos nordestinos que fogem dos sertões em busca de
melhores condições de vida no litoral, na cidade grande, é assim que Severino retirante
emigra do interior de Pernambuco para a capital, Recife-PE.
Durante o caminho que estamos percorrendo na pesquisa, encontramos alguns
produtos realizados a partir da inspiração no poema, como uma peça de teatro produzida
em São Paulo e um filme datado de 1977 disponível no YouTube. O poema também foi
traduzido para os quadrinhos pelo cartunista Miguel Falcão.
Considerando haver várias traduções para outras linguagens do poema, e também o
fato de ter iniciado um trabalho de análise em uma delas (a animação), delimitamos
realizar a pesquisa contemplando apenas duas produções audiovisuais: a animação digital,
produzida em 2009 a pedido da TV Escola, em parceria com a Fundação Joaquim Nabuco,
dirigida por Afonso Serpa, em que ―o desenho animado preserva o texto original e, fiel à
aspereza do texto e aos traços dos quadrinhos, dá vida aos personagens do auto de natal
pernambucano que foi publicado em 1956”2 e a minissérie para TV, produzida pela rede
Globo, como um especial de fim de ano em 1981, dirigida por Walter Avancini e com
temas musicais de Chico Buarque de Holanda. Essa produção recebeu alguns prêmios,
dentre eles, o Internacional Emmy Awards, considerado o Óscar das produções televisivas.

2

Texto disponível em http://tvescola.mec.gov.br/tve/video/especiais-diversos-morte-e-vida-severina-emdesenho-animado acessado em 11/11/15.
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O que essas obras nos provocam? Que “educações”3 podem promover? Como
foram produzidas as músicas, os sons e as imagens nessas produções e o que elas podem
nos ensinar?
Essas questões iniciais nos moveram a pesquisar e definir como objetivo geral
compreender quais possibilidades educativas podemos encontrar nesses produtos culturais.
Para isso, propusemos como objetivos específicos: decupar as duas produções adaptadas
do poema, selecionadas nessa pesquisa (a animação e minissérie de TV); descrever as
construções imagético-sonoras em ambas as produções; examinar as possíveis relações
entre as obras e verificar e analisar os conceitos em educação musical e educação visual
presentes nestas produções enquanto possibilidades educativas.
Cabe ressaltar que, quando mencionamos a palavra análise, não estamos nos
referindo a um estudo, exclusivamente, pautado em aspectos técnicos das construções
sonoras e imagéticas, mas sim que nos fundamentamos em algumas noções da técnica de
construção e desenvolvimento em sons e imagens para exercitar o pensamento em
reflexões que nos auxiliem a compreender as possibilidades que estas características têm
de nos afectar, nos atravessando neste encontro com as obras escolhidas.
Considerando o tempo em que vivemos atualmente, cercados por tantas tecnologias
presentes na vida de tantas pessoas, uma pesquisa com produtos culturais, que visa
compreender as possibilidades que os parâmetros sonoros e visuais, presente nas produções
analisadas, têm de nos educar faz-se pertinente e importante. Além disso, justifica-se pela
possibilidade de provocar reflexões com outros olhares para produções audiovisuais que
fazem parte da nossa cultura, sobretudo, considerando a obra de João Cabral de Melo Neto
como um importante poema da literatura brasileira.
Outro ponto relevante a ser constatado como critério de escolha da animação e da
minissérie como objetos de estudo é a acessibilidade, pois, esses produtos estão disponíveis
em canais da internet, relativamente de fácil acesso a maioria das pessoas. Se são de fácil
acesso e se os jovens, cada vez mais estão inseridos nesse universo das tecnologias, trazer
esses produtos culturais para estudo, possibilita-nos compreendê-los sob o aspecto da sua
3

Versuti e Scareli (2017) discutem sobre esse termo no plural, no trabalho apresentado na 38ª reunião
nacional da ANPED, disponível em
http://38reuniao.anped.org.br/sites/default/files/resources/programacao/trabalho_38anped_2017_GT12_146.p
df , acesso em Março de 2018.
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produção a fim de entender quais possibilidades educativas eles podem oferecer para seus
espectadores, tanto esteticamente, quanto pelas características específicas de cada uma das
linguagens dessas obras. Assim, consideramos ser fundamental, compreender o contexto e
os elementos da linguagem de cada produção para refletir sobre suas possibilidades
educativas.
Alguns autores referenciais como Michel Chion, Marcel Martin, Murray Schaefer,
Júlio Plaza, Milton José de Almeida dentre outros, atravessam este processo de pesquisa
em que, pelo meio do caminho, nos auxiliam no desenvolvimento deste trabalho. Estes
diálogos viabilizam discussões e reflexões, não apenas disparam motivações e inquietações
a serem investigados, como também fundamentam cientificamente este processo inventivo
para pensarmos em educações com o uso dos produtos audiovisuais traduzidos do poema
de João Cabral de Melo Neto.
As produções selecionadas para esta pesquisa podem sem compreendidas para além
de adaptações do texto original para outros formatos, neste sentido é que lançamos mão do
conceito de Tradução Intersemiótica discutido por alguns autores como Júlio Plaza (1987)
e Bernardo Espíndola (2008), em que elucidam o processo de tradução como o exercício
de transpor uma linguagem para outras. Dito de outro modo, compreendemos o movimento
de tradução como a transformação de um produto que tem como suporte um tipo de
linguagem, um signo a ser reestruturado, reinventado em outras linguagens diferentes.
No caso das produções estudadas nesta pesquisa, este fato pode ser observado ao
entender que o poema original é reconstruído em suporte audiovisual, ou seja, em sons e
imagens em movimentos, porém, mantendo relação com a obra original, que é escrita.
Segundo Espíndola (2008, p. 3) “no caso das traduções intersemióticas o que ocorre é uma
tentativa de se representar o objeto de um texto de uma forma diferente”.
Júlio Plaza (1987) explicita sobre o conceito de tradução tomando como referência
os escritos de Roman Jakobson que aponta o operar tradutor como um processo que se
efetiva a partir da transmutação de sistemas de signos verbais para não verbais, como por
exemplo, da arte verbal para música, pintura, cinema, dentre outros. Deste modo, podemos
compreender um processo de tradução ao recriarmos um produto originalmente composto
por determinada linguagem para outro suporte, outra linguagem diferente da original.
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“Morte e vida severina” é originalmente um poema escrito, isto é, constituído por
signos verbais, logo, ao haver a transposição desta linguagem para outras, como é o caso
da animação 3D e da minissérie para TV, que se utilizam de sons e imagens em
movimentos – linguagem audiovisual – podemos compreender uma operação tradutora.
Plaza traz a definição de signo e objeto contida em Pierce:

Um signo representa algo para a ideia que provoca ou modifica. Ou assim
é um veículo que comunica à mente algo do exterior. O “representado” é
seu objeto; o comunicado, a significação; a ideia que provoca, o seu
interpretante (PIERCE apud PLAZA, 1987, p. 17).

Deste modo, é possível perceber que nesta relação de semiose, isto é, a
transformação/transmutação de signos em signos, o processo de Tradução Intersemiótica
se efetiva na recriação, reestruturação ou reinvenção de outros signos que representam
determinado objeto. Em outras palavras, a transmutação de determinado produto/objeto
orginalmente construído de um tipo de linguagem (signos) para outro, no caso deste
trabalho, a translocação e ou reinvenção de “Morte e vida severina” constituída pela
linguagem verbal para a audiovisual com imagens e sons em movimentos concretiza uma
operação tradutora.
De acordo com o autor “a operação tradutora como trânsito criativo de linguagens
nada tem a ver com a fidelidade, pois ela cria sua própria verdade e uma relação
fortemente tramada entre seus diversos momentos” (PLAZA, 1987, p. 01), ou seja, não
cabe à tradução se constituir exclusivamente igual ao produto original mantendo a
linguagem gênese, pois, neste sentido talvez pudéssemos falar em adaptações, mas sim de
um novo produto com forte relação de verossimilhança com o objeto original a que
representa, em uma operação poético-artístico-criativa de transmutação para uma nova
linguagem com novos signos. Assim, “a tradução mantém uma relação íntima com seu
original, ao qual deve sua existência [...]”, entretanto a “fidelidade é mais uma questão de
ideologia, porque o signo não pode ser “fiel” ou “infiel” ao objeto, pois como substituto só
pode apontar para ele” (PLAZA, 1987, p. 32).
Esta relação dialética entre original e tradução sofre as influências das escolhas do
artista tradutor face às diversas possibilidades dos suportes com suas características,
peculiaridades e códigos de que dispõe para construir sua tradução, isto considerando que
as artes se transformaram influenciadas por novos meios de produção. Dito de outro modo,
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O processo tradutor intersemiótico sofre a influência não somente dos
procedimentos de linguagem, mas também dos suportes e meios
empregados, pois que neles estão embutidos tanto a história quanto seus
procedimentos (PLAZA, 1987, p. 10).

Ao longo do decorrer do tempo, as revoluções tecnológicas geraram transformações
não apenas nos meios de produções artísticas mas também nas possibilidades de
reprodução e comunicação das mesmas, resultando em algumas possibilidades para a
expressão com o auxílio tecnológico. Plaza (1987) explicita a ideia de superposição de
diversas tecnologias que viabilizam novos meios de reprodução, uma hibridização
tecnológica que gera relações intermídia e multimídia da qual as traduções podem se
utilizar para sua construção. Por esta perspectiva é possível entender os produtos em
linguagem audiovisual como um exemplo disto, haja visto que são constituídas pela
combinação de sons e imagens em movimento e em sincronismo.

[...] os meios tecnológicos absorvem e incorporam os mais diferentes
sistemas sígnicos, traduzindo as diferentes linguagens históricas para o
novo suporte. Essas linguagens transcodificadas efetivam a colaboração
entre os diversos sentidos, possibilitando o trânsito intersemiótico e
criativo entre o visual, o verbal, o acústico e o tátil (PLAZA, 1987, p. 66).

Trata-se, pois, de refletir além de deslocamentos de signos linguísticos verbais para
não verbais (PLAZA, 1987), mas das relações táteis a que este novo suporte pode
provocar, sobretudo, considerando a tradução como uma nova produção e não mera
adaptação do original e, especificamente, apontando para a transmutação de um texto
escrito para sons e imagens em movimentos, é preciso compreender que os sentidos do
corpo atuam significativamente neste processo. O tradutor seleciona de forma afetiva os
signos, códigos e características peculiares do suporte escolhido e desta forma recria de
maneira crítica e criativa o objeto original, já os espectadores em contato com a produção
vivenciam uma experiência pautada pela tatilidade em um exercício de ver a fala, ouvir a
imagem, isto é “texto e imagem transando juntos” (PLAZA, 1987, p. 66).
O operar tradutor constitui-se por um fazer artístico criativo e crítico que visa a
reinvenção ou restruturação de um produto em outras e novas formas, em que com novos
signos ousa-se explicitar o objeto original em outras linguagens e estruturas, um
movimento que podemos entender como artístico e transformador.
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Na tradução intersemiótica como transcrição de formas o que se visa é
penetrar pelas entranhas dos diferentes signos, buscando iluminar suas
relações estruturais, pois são essas relações que mais interessam quando
se trata de focalizar os procedimentos que regem a tradução. Traduzir
criativamente é, sobretudo, inteligir estruturas que visam à transformação
de formas (PLAZA, 1987, p. 71).

Em síntese, a tradução consiste em processo de criação artística de novas formas
para representar uma obra original que se deseja traduzir. Trata-se de relações entre
pensamentos, invenções, criatividade, crítica dentre outras que viabilizam a transmutação
de linguagens com seus respectivos signos que apontem e se relacionem com o objeto
imediato do original proposto.
Cabe ressaltar que o senso comum nos tem formatado a entender produções, como
essas abordadas neste trabalho, como adaptações de obras literárias para o cinema e a
televisão. Porém, com nossas percepções decorridas deste estudo, compreendemos que,
possivelmente, uma adaptação se concretiza a partir de algumas modificações feitas na
obra original, mas sem haver a reestruturação para outro suporte diferente. Sendo assim,
não há, neste caso, a transmutação de uma linguagem para outra, de um meio para o outro.
Pelas palavras de Plaza, é possível compreender a Tradução Intersemiótica como:

[...] prática crítico-criativa, como metacriação, como ação sobre
estruturas e eventos, como diálogo de signos, como um outro nas
diferenças, como síntese e re-escritura da história. Quer dizer: como
pensamento em signos, como trânsito de sentidos, como transcrições de
formas na historicidade (PLAZA, 1987, p. 209).

Esta compreensão acerca da Tradução Intersemiótica proposta por Plaza (1987) nos
auxilia não apenas a entendermos do que se trata uma tradução nesta perspectiva, mas
também a ampliarmos o conhecimento a fim de que possamos fugir do que é muitas vezes
imposto, de certa forma, pelo senso comum em acreditar que transformações de formas
como essas apontadas neste trabalho, ou seja, “Morte e vida severina” recontadas por sons
e imagens em movimento, sejam entendidas unicamente como adaptações.
Neste percurso, observamos que as traduções para a minissérie de TV e animação
digital se inspiram também em outras traduções do poema original para recontarem, a seu
modo, a narrativa de “Morte e vida severina”. Uma das primeiras traduções, senão a
primeira delas, trata-se da peça de teatro produzida pelo grupo TUCA, da PUC-SP no ano
de 1965, para a qual Chico Buarque fora convidado para compor os temas musicais da
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peça, sendo este um de seus primeiros trabalhos realizados sob encomenda. Tempos
depois, possivelmente inspirado neste mesmo espetáculo teatral, a rede Globo produziu a
minissérie que foi ao ar em 1981 como um especial de fim de ano. Esta tradução da obra
original para a linguagem televisiva traz a assinatura do diretor Walter Avancini, produção
de Luís Carlos Laborda, arranjos e direção musical de Murilo Alvarenga e mantém os
versos musicados por Chico Buarque de Holanda para a peça teatral, realizada pelo grupo
TUCA.
Quase 30 anos depois, em 2009, Miguel Falcão reinventa outra maneira de contar a
história de Severino retirante com o uso da linguagem em quadrinhos, preservando o texto
original de João Cabral de Melo Neto. Posteriormente, inspirados nas imagens do
cartunista, a TV Escola em parceria com a Fundação Joaquim Nabuco, produz a animação
digital em 3D, na qual, com o auxílio da computação gráfica, os desenhos ganham vida
através dos movimentos computadorizados, sendo ainda complementados pela paisagem
sonora que junto ao texto original na íntegra, compõe a narrativa da saga de Severino.
Desta forma, uma tradução que parte da linguagem verbal escrita, passa pela linguagem
visual dos desenhos, e tem acrescidas à mesma a linguagem sonora, um desenho de sons
produzidos pela equipe de sound designers4, Marcelo Jeneci, Lucas Santtana e Maurício
Fonteles.
É com estes dois produtos audiovisuais traduzidos do poema “Morte e vida
severina” que nos pomos neste caminho a fim de compreender as possibilidades educativas
presentes neles, através do mapeamento de conceitos sonoro-visuais que constituem os
produtos.
No entanto, no decorrer da caminhada, muitas coisas acontecem. Uma delas foi a
proposição de um exercício com os meus alunos do Conservatório Estadual de Música,
contemplando as paisagens sonoras das obras analisadas neste trabalho e como abordar
alguns temas musicais da minissérie em aulas de canto. Outro exercício foi durante uma
aula que fui convidado a ministrar no Curso de Licenciatura em Música, da UFSJ, e propus
a composição de uma trilha sonora para uma cena da animação. Outro exercício
importante, pessoalmente, nessa pesquisa foi a composição de uma obra para piano, de
4

O título de Sound Designer foi designado pela primeira vez ao editor e teórico Walter Murch durante a
realização do filme Apocalype Now (1979). Além de um editor de som o Sound Designer é responsável pela
construção da trilha sonora e das possíveis narrativas apresentadas pelo som. Nas grandes produções, os
Sound Designers costumam participar do processo desde o início das filmagens até a pós-produção.
(FONTELES, 2014, p. 15).
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minha autoria, inspirada em alguns temas musicais observados nas análises sonoras da
animação e minissérie, permitindo concretizar uma transcriação do poema “Morte e vida
severina” para a linguagem sonora. Esses exercícios não serão analisados nesse trabalho,
que tem por objetivo analisar as duas traduções do poema, mas, certamente, essas
experimentações foram importantes no decorrer deste processo de investigação, e poderão
servir como material para futuras reflexões e desdobramentos desta pesquisa. Dessa forma,
esta dissertação está estruturada nesta Introdução, no detalhamento do percurso
metodológico, dois capítulos que abordam a análise da animação e a análise da minissérie,
respectivamente e, por fim, as considerações finais desse percurso.
No primeiro capítulo, abordamos o percurso metodológico da construção desta
pesquisa, no qual apontamos os procedimentos, técnicas e dispositivos que lançamos mão
no decorrer do caminho, para a análise das produções culturais, sendo este de cunho
qualitativo e inspirado pela cartografia como possibilidade de pesquisa em Educação.
No segundo capítulo, realizamos a descrição de alguns trechos da animação
enfatizando as características sonoras ali presentes, relacionando-a com o conceito de
paisagem sonora desenvolvido por Murray Schaefer, a fim de estimular um refinamento da
escuta e da atenção ao assistir produtos como esses. Alguns parâmetros melódicos,
harmônicos, rítmicos, agógica e caráter das composições musicais também são
contemplados neste capítulo a fim de que possamos compreender o ambiente sonoro da
animação e suas potencialidades educativas. Tecemos reflexões entre sons e imagens em
diálogo com conceitos abordados por Michel Chion, que considera este assunto como um
contrato audiovisual. Neste sentido, buscamos entender algumas funções e efeitos que os
sons em sincronismo com as imagens são capazes de proporcionar.
Por se tratar de uma animação digital, considerando que todas as imagens e sons
tiveram que ser construídas nos mínimos detalhes, ou seja, nada fora aproveitado de um
ambiente de locação, sobretudo o que chamamos de sons externos captados durante as
gravações, a trilha sonora da animação pode ser entendida como uma composição musical
realizada pelos sound designers no processo de produção da obra. Neste sentido, em alguns
momentos, procuramos apontar algumas possibilidades acerca do modo como
determinados sons foram incluídos nas imagens para ambientar a obra, contribuindo para a
construção da narrativa.

26

O terceiro capítulo consiste na decupagem da minissérie em que também
descrevemos o ambiente sonoro, porém, enfatizando os temas musicais de Chico Buarque,
traduzindo os versos escritos por João Cabral de Melo Neto para a forma musical,
vislumbrando compreender as relações possíveis pelo sincronismo com as imagens e com a
narrativa da saga de Severino retirante. Sob este aspecto, apontamos algumas
características melódico-harmônico-rítmicas que compõem a obra musical, mudanças de
andamento e caráter, tecendo relações, sobretudo, com o conceito de valor acrescentado da
música, apontado por Michel Chion, em produtos audiovisuais, em que esta exerce
influências sobre a expressividade e nas sensações do espectador em contato com a
produção.
No entanto, neste capítulo, a ênfase se dá nas construções imagéticas, em que, por
meio de sua linguagem específica (planos, enquadramentos, cores, movimentos de câmera,
dentre outras), viabilizam não apenas a compreensão da trama proposta, mas também
disparam em nós, espectadores, alguns afectos. Deste modo, nos fundamentamos em
autores como Marcel Martin e Milton José de Almeida para compreender as potências
educacionais destas imagens.
Por fim, nas considerações finais deste processo de pesquisa, procuramos reunir
alguns dos entendimentos percebidos neste caminhar com Morte e vida severina, as
educações possíveis disparadas neste caminho a partir do encontro com estas produções
audiovisuais traduzidas do poema homônimo de João Cabral de Melo Neto. Tratam-se de
considerações de um percurso dado “pelo meio”, por entender que este caminho não tenha
chegado ao fim, assim como não sabemos, exatamente, quais rumos tomou Severino após
sua chegada a Recife.
O que compreendemos até o momento, é que talvez seja preciso continuar, buscar
outras entradas, outros rumos por onde seguir. Esta pesquisa não termina no ponto final da
última página deste texto, pois o que vislumbramos é que este seja o ponto de partida de
novas reflexões, outras possibilidades para pensar em trajetos, encontros, afectos,
sentimentos, sensações, educações, transformações...
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CAPÍTULO 01: PERCURSO METODOLÓGICO.
Um processo de pesquisa parte de nossas inquietações e questionamentos acerca de
determinado tema. Estas inquietações nos movem, nos deslocam de diversas formas a
trilhar um caminho onde possamos refletir sobre os problemas que nos cercam e viabilizem
atingir nossos objetivos. Nesse trabalho, escolhemos como material para a pesquisa, alguns
Produtos culturais – uma animação e uma minissérie para TV – examinando suas
linguagens, narrativas e suas possibilidades educativas, sem perder de vista o próprio ato
de pesquisa, traçando um paralelo entre os caminhos percorridos por seus autores e
personagens, pensamos também nos acontecimentos vivenciados durante esse processo de
investigação.
As autoras Scareli e Fernandes (2016), em um texto intitulado “Cinema, cotidianos
e a pesquisa em educação”, explicitam aproximações entre o cinema com processos de
pesquisa, apontando o trabalho dos cineastas e acontecimentos vivenciados por
personagens, em determinados filmes, em analogia ao processo de investigação. Assim
“coisas do cotidiano, uma história, uma experiência, um episódio... tudo pode servir para o
roteiro de um filme e, também para um roteiro-projeto de pesquisa” (SCARELI,
FERNANDEZ, 2016, p. 24). Pelas palavras das autoras compreendemos que:

Uma pesquisa é construída, inventada, como o caminho feito pelo
cineasta. É lançada a aposta do projeto, uma boa ideia, boas referências,
vislumbra-se um caminho. A partir desse momento, estudos e
aproximações com o tema vão sendo feitos, criam-se dispositivos para
essas aproximações, são feitas intervenções, produzem-se dados, o
caminho está sendo traçado (p. 25).

Da mesma forma, é possível compreender a trama em que se envolve um
personagem como semelhante ao fazer pesquisa. Scareli e Fernandes (2016) citam como
exemplo o filme ―Onde fica a casa do meu amigo‖ de Abbas Kiarostami, em que o
menino Ahmad, munido da necessidade de entregar o caderno de lições a um amigo, se
põe a caminho da casa do mesmo, sem sequer saber onde fica. O personagem se lança em
um trajeto desconhecido, ao qual é atravessado por encontros que o surpreendem, ora o
motivando a prosseguir ora o fazendo voltar atrás. Um caminho em ziguezague repleto de
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atravessamentos vivenciados pelo personagem que anda seguindo pistas que o ajudam a
continuar seu percurso.
Semelhante ao percurso vivenciado por Ahmad pode ser um processo de pesquisa,
isto é, com ele podemos pensar os processos de investigação e os percursos metodológicos
a que nos lançamos a partir de uma ideia inicial, o problema de pesquisa.

Uma ideia, ou um problema, se coloca diante de nós. Construímos esse
problema (de pesquisa/de vida), precisamos ir atrás dele para resolvermolo. Essa resolução não é simples. Envolve a delimitação mais clara
possível desse problema, para não irmos atrás do que não nos interessa
verdadeiramente. Envolve ter objetivos claros para não perdermos o foco.
Envolve construir um caminho de pesquisa, segundo nossas convicções,
não à priori, mas ter ideia de que o caminho tem rigor, nos dá pistas e
nele vamos construindo dados sobre os quais iremos refletir ao longo
desse percurso. Essa reflexão será feita com as pistas que vamos
encontrar e selecionar, com as pessoas que encontramos no caminho, com
os autores e os conceitos que nos ajudam a refletir mais e melhor sobre os
dados que construímos e selecionamos (SCARELI; FERNANDES, 2016,
p. 24).

Reflexões como essas nos ajudam a entender que produções culturais, seja para
cinema, TV, animação, tão presentes nos cotidianos das pessoas podem nos auxiliar a
refletir sobre o fazer pesquisa, considerando as formas com que um cineasta organiza suas
produções e os enredos em que estão envolvidos os personagens. Logo, contemplando o
caminho percorrido por Severino no poema de João Cabral de Melo Neto, é possível
estabelecer aproximações com um processo de pesquisa compreendendo o trajeto
escolhido para a realização do trabalho como uma espécie de percurso metodológico de
que lançamos mão para determinada investigação.
Um retirante, movido pela esperança de vida melhor numa cidade grande, parte
sertão a fora com o propósito de encontrar melhores oportunidades e trilha passos pelo
chão seco e batido da paisagem quente e ensolarada dos interiores do país. Severino, um
desses tantos retirantes, acredita na hipótese de que, em Recife, cidade litorânea e capital
de Pernambuco, possa encontrar melhores condições de sobrevivência. Da mesma forma,
nós pesquisadores, vislumbramos que partir neste percurso de investigação, dependendo
das escolhas que fazemos e dos rumos que seguimos, munidos de instrumentos e práticas
coerentes com o estudo proposto, alcançaremos os objetivos almejados.
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Durante o caminho, Severino é atravessado por diversos encontros em que ora
acontecem dele com ele mesmo nos lugares por onde passa, dialogando com os diversos
“eus” que o habita, ora com pessoas com as quais se comunica e questiona assuntos
específicos que o auxiliem na concretização de seu objetivo. Da mesma forma podemos
pensar a pesquisa. Estes encontros são percebidos quando nos questionamos e refletimos,
por diversas vezes, sobre os meios que temos lançado mão para a realização de um
trabalho, quando nos apoiamos em autores para fundamentar nossas reflexões, com o
objetivo de contribuir com o campo em que nos encontramos.
Em algumas situações, estes encontros são como surpresas que nos atravessam pelo
caminho e que podem nos motivar na continuidade dos nossos passos, ou então nos fazem
parar e refletir sobre tudo o que temos vivenciado até determinado momento. Em uma das
cenas da minissérie, Severino se alegra ao deparar-se com uma paisagem colorida pelo
verde dos matos e o azul das águas, não pensando duas vezes em se atirar no rio e se
banhar, reabastecendo suas esperanças e acreditando estar no rumo certo. Assim também,
nós aprendizes de pesquisador, somos tomados por sentimentos como estes quando
encontramos leituras que nos ajudam na fundamentação teórica. Consequentemente, somos
motivados a dar continuidade pelo caminho que de fato parece nos levar aos objetivos
esperados.
Por outro lado, vivenciamos encontros em que tudo parece não fazer sentido e deste
modo o desânimo e a desesperança em prosseguir nos tomam de tal forma que seja preciso
parar. Severino por exemplo, ao dialogar com uma senhora que avistara na janela sobre
haver trabalho para ele por aquelas terras, vê-se, a certo ponto, abatido ao perceber, pela
fala da mulher, que não haveria nada para ele naquele lugar em que encomendar almas era
o ofício comum. Em outra situação semelhante, o retirante questiona Seu José, mestre
carpina, se não seria melhor “saltar para fora da ponte da vida” já que as coisas não eram
favoráveis a ele até então. Em outro momento, devido ao cansaço, físico e mental, o
protagonista repousa sobre o seco chão do sertão com sua cabeça apoiada em uma pedra, e
podemos imaginar quais os sentimentos e pensamentos o tomam naquele instante de pausa,
de parada em meio à noite escura e solitária a que se encontrava a essa altura de sua
caminhada.
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Figura 02: Severino repousando
Fonte: Fotograma da animação

Assim também acontece conosco, em nossa jornada de estudos e investigações. Por
diversas vezes compreendemos a necessidade em parar para refletir, ou mesmo o fazemos
por ser no momento a única opção, permitir-se a um deserto escuro e frio, esperando que
em algum momento o sol brilhe e nos traga a luz de que precisamos para um novo dia de
andanças. Particularmente, foram várias as situações em que percebemos ser importante
um momento de pausa e reflexões para dar continuidade ao desenvolvimento deste
trabalho. Assim, nos vimos como Severino, tomado pela necessidade de parar e descansar,
um período de ócio em que as motivações para continuar a caminhada eram mínimas e até
o questionamento de “saltar para fora da ponte” desta pesquisa nos atravessou.
Assim como o caminhar de Severino, dá-se este processo de pesquisa em que nos
tantos encontros decorridos no percurso, somos tomados pela pausa ou então motivados a
continuar. Possibilidades de mudanças de rumos, novas entradas a serem descobertas em
que, de errâncias construímos novos rumos, mais adequados à proposta do trabalho
investigativo. A depender da metodologia escolhida, estas mudanças para novas entradas e
outros olhares não apenas se tornam possíveis, como também podem enriquecer a
pesquisa.
Estes encontros podem disparar transformações e mudanças que se fazem
necessárias para a construção de um trabalho coerente e relevante, que traga significado
para a área a que se destina. Em um momento específico deste caminho/pesquisa, fomos
atravessados por um destes encontros que nos fizeram refletir sobre os percursos traçados
até então, o exame de qualificação. Pensávamos estar coerentemente caminhando,
desenvolvendo um trabalho cartográfico para a pesquisa. Possivelmente, em alguns
aspectos, a cartografia se realizava de forma concreta, sobretudo ao entender este trabalho
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como o acompanhar de um processo de observações e análises das produções selecionadas
para estudo, buscando compreender a animação e a minissérie Morte e vida severina em
suas potencialidades educativas em sons e imagens.
Todavia, na escrita do texto, estávamos desenvolvendo um pensamento
arborescente, como aborda Deleuze e Guattari (2011) em que tudo é sustentado pelo tronco
de uma árvore que funciona então como o centro de todo o exercício de pesquisar. As
reflexões fundamentavam-se em processos e contextos históricos, já bastante estudados
anteriormente por outros pesquisadores, e não libertavam a pesquisa para um caminhar
mais inventivo que desse a ver as potências desse trabalho. Na verdade, Todos os
exercícios de pensamento e reflexões se entrelaçavam a este caule-centro buscando se
apoiar ou mesmo justificar pela historicidade de cada temática abordada. Não que esta
perspectiva de estudo deva ser excluída ou menosprezada, entretanto, considerando a
inspiração na cartografia como metodologia de pesquisa, os fatos não estavam coerentes
com a proposta e interesse da investigação.
A avaliação do trabalho no exame de qualificação foi fundamental para nos fazer
enxergar a forma como o mesmo estava estruturado, um texto constituído por um modelo
arbóreo. Após este encontro, foi possível seguir por outros rumos que nos libertassem
dessas amarras, para então ver e ouvir o que o material selecionado para a pesquisa tinha
de potencial para análise e seguir por esses caminhos mais inventivos e errantes. Um
processo rizomático e horizontal, que não se prendesse aos contextos históricos que tanto
marcavam o texto e remetiam a uma estrada delimitada por marcações que direcionavam a
um só lugar.
Fatos como esses, podem disparar em nós sentimentos confusos como sentir-se
perdido, e nos levam a questionar sobre como prosseguir a caminhada. Uma pausa foi
necessária, assim como a solidão. No entanto, aos poucos, essa pausa e solidão foram se
esvaindo e as motivações para continuar o percurso foram nos reabastecendo e nos pondo
novamente a deslocamentos rumo à nossa Recife. Como aprendizes que somos, mais do
que nos formar como pesquisadores em alguma área do conhecimento e adquirir títulos
acadêmicos, compreendemos, sobretudo no campo da Educação, que qualquer tipo de
investigação deva provocar transformações para que, de alguma forma, contribuamos com
o mundo em que vivemos. Logo, momentos bons e ruins fazem parte do caminho e
precisamos sempre nos motivar a atingir as conquistas almejadas, mesmo que seja preciso
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desviar das trilhas marcadas pelo chão, ousando seguir por outros rumos, abrindo novas
possibilidades.
Aos poucos, as leituras sugeridas no exame de qualificação começaram a clarear os
pensamentos, exercitando-os a estabelecer outras entradas, outras escolhas, outro modo de
escrita que poderiam nos levar ao litoral pretendido, permitindo novos encontros que
dispararam o desejo e a necessidade de seguir.
Acontecimentos como este nos fizeram compreender o quanto as experiências pelas
quais passamos em nossos processos de formação nos transformam e influenciam,
significativamente, o trabalho que realizamos. Auxiliam-nos, ainda, a perceber que o
distanciamento entre pesquisador e seu campo/objeto de estudo, como é proposto em
algumas perspectivas metodológicas, podem mascarar a essência de um trabalho que lida
com relações em um território existencial onde coabitam pesquisador, objeto, sujeitos,
produtos e pessoas.
Portanto, neste percurso metodológico, a relação entre o pesquisador e seu objeto
de estudo são primordiais para a compreensão das escolhas ao longo do caminho. Trata-se,
pois, de uma relação dialógica entre ambos em que as influências e interferências do
pesquisador em seu campo de investigação e as deste território habitado sobre ele,
especificam o ritmo do caminhar e concretizam um trajeto de inventividade e
expressividade que, consequentemente, podem fazer emergir pesquisas que possam
contribuir para a área em questão.
Por se tratar de uma pesquisa de cunho qualitativo e inspirada na cartografia como
método de trabalho, o acompanhamento desse processo é fundamental. Mais do que
explicitar sobre as características e procedimentos que o método escolhido requer,
acreditamos que o caminho vivenciado também possa ser compartilhado no texto por
entendermos que os encontros e as experiências do percurso exercem significativa
influência no produto final. Desta forma, nos utilizamos da linguagem desenvolvida em
terceira pessoa no plural, para além de uma escolha formal no campo acadêmico. São
vários os estados psicológicos que nos tomam durante uma investigação, deste modo, ao
longo do tempo de realização dos estudos, dentro de cada um de nós habitam vários “eus”
que em determinados momentos tornam-se um (e de modo específico falam por si só), já
em outros se unem comungando em um mesmo pensamento, múltiplas pessoas em uma só,
pluralidade.
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Procuramos adotar uma postura rizomática, ou seja, um trabalho desenvolvido e
aberto a multiplicidades, em várias possibilidades para pensar o tema de pesquisa, não nos
delimitando por um centro de onde tudo parta ou para onde tudo se direcione. As conexões
são bem vindas neste sentido, buscando relacionar diversas possibilidades para pensarmos
nas produções de Morte e vida severina com educações, seja musical, visual ou para a
vida.
Diferente de um modelo arborescente, em que o tronco da árvore se dá como o
centro a que todos os outros elementos se direcionam, o rizoma é aberto, conectável, pode
ser rompido e redesenhado, não parte de um centro, dá-se pelo meio. “Um rizoma não pode
ser justificado por nenhum modelo estrutural ou gerativo. Ele é estranho a qualquer ideia
de eixo genético ou de estrutura profunda” (DELEUZE, GUATTARI, 2011, p. 29).
Considerando o esquema de uma árvore percebemos que ela é estruturada por raízes
profundas que sustentam o troco, centro do esquema, e dele proliferam os galhos com as
folhas. Por outro lado o rizoma pode ser pensado, de acordo com os autores, como a
grama, ela se espalha, não possui um centro, um tronco, suas raízes são superficiais, ela se
conecta pelos lugares no espaço. Esta postura metodológica nos estimula a compreender
que nossas reflexões são abertas e podem se conectar com variados assuntos.
Fazendo uso do procedimento da decupagem das produções selecionadas de Morte
e vida severina, observamos e analisamos os conceitos em educação musical e visual ali
presentes, desenhando e/ou redesenhando mapas, conectando meios para se pensar em
educações com estes produtos culturais. Buscamos entender as formas como foram
construídos e produzidos os sons e as imagens das produções, bem como, tentamos mapear
as afecções disparadas no encontro com essas obras. Assim, este movimento tem se
concretizado como um mapeamento das produções em questão possibilitando reflexões
múltiplas entre elas e processos educativos que visam fugir de padrões estabelecidos por
tradições pedagógicas como modelos exclusivos e eficazes de práticas educativas.
Somos movidos pelo desejo de descobertas a fim de enxergar outros meios para se
pensar no aprendizado musical e visual com o uso de produtos audiovisuais. A questão é a
abertura de possibilidades em relacionar produtos culturais em audiovisual com práticas
outras, talvez pouco conhecidas ou mesmo inventadas, que contribuam significativamente
nos processos de formação das pessoas.
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Quando estimulamos que o ensino de música se dê para além da formação técnica
de um instrumentista virtuose e que esteja envolvido pela criatividade e liberdade de
expressão, sugerindo outros meios e práticas de ensino diferentes das tradicionalmente
propostas por métodos existentes de educação musical, acreditamos estar abrindo o olhar
para outras formas de concretizar processos de ensino-aprendizagem. Não que as
metodologias e práticas pedagógicas tradicionais devam ser diminuídas ou excluídas, pois,
de fato, possuem relevância para o ensino, contudo, o que refletimos é que elas não sejam
o centro do processo de aprendizagem musical de forma hegemônica e exclusiva. Da
mesma forma, ao perceber as imagens mais do que complementos ou representações de
textos, estamos abrindo alternativas diversas para trabalhar com elas na área da Educação.
O desejo é o que nos move a pesquisar, nos coloca no caminho. Assim, buscamos
fazer rizoma, ser rizoma, aberto, ligados por linhas que se entrelaçam num bordado de
inúmeras possibilidades, disparadas pelo desejo. A necessidade de caminhar rumo ao
litoral, seja ele qual for.
A questão não é desenvolver novas metodologias para a aplicabilidade de sons e
imagens de produtos audiovisuais para o ensino, mas sim de estimular por meio deste
trabalho, novas criações inventivas e experimentá-las no fazer docente e discente. Talvez,
uma tentativa de fugir de modelos impostos e estabelecidos, que limitam a criatividade e as
possibilidades das práticas educativas.

Quando o rizoma é fechado, arborificado, acabou, do desejo nada mais
passa; porque é sempre por rizoma que o desejo se move e produz. Toda
vez que o desejo segue uma árvore acontecem as quedas internas que o
fazem declinar e o conduzem à morte [...] (DELEUZE; GUATTARI,
2011, p. 32).

Este é o desejo do qual nos munimos em nosso percurso metodológico para a
produção deste trabalho, buscando mais do que uma metodologia, um postura rizomática,
cartográfica, acreditando que mesmo de troncos enrijecidos possam brotar “filamentos que
pareçam raízes, ou, melhor ainda, que se conectem com elas penetrando no tronco,
podendo fazê-las servir a novos e estranhos usos” (DELEUEZE; GUATTARI, 2011, p.
34). Portanto, acreditamos que mesmo de sistemas que estipulam as normas e regras duras,
formatadas em uma espécie de padrão, como modelos arbóreos que limitam as
possibilidades para a prática educativa, podemos lançar sementes que frutifiquem posturas
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e experiências que resistam a estes e contribuam para nossa formação de maneira mais
ampla, completa e humana.
Antes de explicitar a metodologia, procedimentos e técnicas de pesquisa utilizados
para a construção deste trabalho, acreditamos que seja relevante compartilhar as
experiências vivenciadas durante todo o processo, pois elas influenciam, de fato, não
apenas as escolhas do aprendiz de pesquisador cartógrafo, mas também sua postura e
posicionamento éticos coerentes para a concretização de sua pesquisa. Atravessados por
afectos, desejos, medos, inseguranças, confiança ou desconfianças, dúvidas e convicções,
nós, pesquisadores, precisamos nos abrir ao que o território existencial que habitamos em
uma investigação nos queira desvelar, a fim de que deixemos emergir os resultados e
descobertas esperados hipoteticamente que aconteçam, ou outros que nos surpreendam por
este caminho ao qual chamamos de percurso metodológico.
Por se tratar de uma pesquisa no campo da Educação acreditamos que a abordagem
qualitativa é a que melhor se alinha a esse trabalho, cujo intuito é estudar duas traduções de
um poema. Segundo as autoras Ludke e André (1986) toda inquietação e sentimentos de
insatisfação em relação aos resultados obtidos nas pesquisas educacionais, presentes em
muitos pesquisadores, instigou a necessidade de um movimento novo em relação a
abordagem metodológica:

Seria preciso buscar novas formas de trabalho em pesquisa, que partissem
de outros pressupostos, que rompessem com o antigo paradigma e
sobretudo que se adaptassem melhor ao objeto de estudo considerado
importante pelos pesquisadores em educação (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.
06).

As autoras estão falando, nos idos de 1986 de novos métodos de pesquisa em
Educação em detrimento de modos inspirados em outras áreas do conhecimento,
rompendo, portanto com antigos paradigmas das ciências no fazer das pesquisas em
ciências humanas. No entanto, o que nos parece interessante nessa fala das autoras é o
entendimento de que a pesquisa, numa abordagem qualitativa, é aquela que não se limita
apenas a resultados obtidos a partir de análises exatas de dados mensuráveis e
quantificáveis, há outras formas de fazer, outros modos de pensar. As formas de fazer
pesquisa devem ser renovadas, é necessário um movimento para romper com paradigmas
que não nos cabem mais e inventar outros modos de fazer pesquisa.
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O objeto que escolhemos pesquisar, obras traduzidas de um poema para cinema de
animação e para a TV, nos fez pensar em qual método seria melhor para realizarmos essa
pesquisa e foi a partir dessa reflexão que nos inspiramos na cartografia, não enquanto um
método duro e com procedimentos rígidos a serem seguidos, mas com maior liberdade para
construir esse processo, sem deixar de ser rigoroso. Passos e Kastrup (2015, p. 10),
afirmam que o sentido da cartografia consiste no “acompanhamento de percursos,
implicação em processos de produção, conexão de redes ou rizomas”.
Inspiramo-nos no método cartográfico, desenvolvido por Kastrup (2015, 2016) e
seus colaboradores a partir do pensamento filosófico de Deleuze e Guattari, por consideralo mais coerente com a nossa forma de entender um processo de pesquisa. Nesta
metodologia há espaço para a inventividade sem desconsiderar o rigor científico e a
postura ética do pesquisador com seu objeto de estudo. Neste sentido, nos lançamos por
um processo em que a atenção estivesse aberta para as possíveis surpresas do caminho, nos
encontros com as mais diversas situações. Não partimos com determinações prévias, pois o
relevante são os acontecimentos durante o percurso, que nos afectam e provocam
reflexões.
Gilles Deleuze empresta o termo cartografia da geografia, pois considera que uma
atitude cartográfica consiste em acompanhar processos, na qual por meio de
experimentações diversas, ancoradas no mundo real, conseguimos enxergar, compreender,
mapear aquilo que o trajeto nos mostra, as tantas multiplicidades possíveis e potentes em
um campo existencial. O autor acredita que pelo mapa é possível visualizar conexões,
viabilizar encontros em múltiplas possibilidades entre os envolvidos na pesquisa, porque o
“mapa não reproduz um inconsciente fechado sobre ele mesmo, ele o constrói”
(DELEUZE, 2011, p. 30). Ainda sobre mapa, Deleuze diz:

O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável,
reversível, suscetível de receber modificações constantemente. Ele pode
ser rasgado, revertido, adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser
preparado por um indivíduo, um grupo, uma formação social. Pode-se
desenhá-lo numa parede, concebê-lo como obra de arte, construí-lo como
uma ação política ou como meditação (2011, p. 30).

Por isso o mapa como instrumento do cartógrafo, é interessante pelas suas múltiplas
entradas, pelas possibilidades em mudar, por poder ser redesenhado de acordo com as
necessidades que emergirem no processo. Ele é o culminar de uma experimentação viva,
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“um mapa é uma questão de performance” (DELEUZE, 2011, p. 30). Portanto, ao utilizar
os princípios da cartografia, se no decorrer do processo, aquilo que o pesquisador buscava
inicialmente, não for encontrado, ou pelo menos, não como se pretendia, não há motivo
para desistir, mas, muda-se a rota, abrem-se outros caminhos a partir do ocorrido, continua
caminhando, pois há muitas outras possibilidades porvir.
Nesta perspectiva cartográfica, não é preciso abandonar um estudo, ou mudar seu
objeto por alguma impossibilidade de realização do mesmo, ao contrário, percebe-se aí a
potência que situações assim têm de enriquecer o processo investigativo. O pesquisador,
então, procura outras possibilidades, outras entradas, linhas de fuga para continuar o
caminho. Redesenha-se o mapa, o conecta a outras possibilidades.
Neste sentido, lançamos mão do conceito de mapa que vai sendo desenhado no
decorrer da pesquisa cartográfica, e na medida em que o processo se desenvolve ele pode
ser redesenhado, pode se conectar e reconectar, ser reconstruído de acordo com a
necessidade da pesquisa.
Uma pesquisa cartográfica se constitui pela inventividade, pela produção de saberes
e conhecimentos pautados por vivências reais que estimulam o exercício do pensamento.
Portanto, tomamos esta perspectiva como uma postura neste caminho metodológico que
visa compartilhar as experiências e encontros decorridos deste processo de investigação.
Não se trata de construções abstratas e relativizadas, mas sim de produção concreta de
inconscientes múltiplos a partir de vivências outras até então pouco explicitadas, mas que
efetivem transformações.
Para Oliveira e Paraíso (2012, p. 159),
É no trabalho sobre as linhas, no qual estão em jogo as metamorfoses da
vida, que a cartografia se faz. A cartografia assume-se implicada na
criação e na invenção, ao pensar uma pesquisa das multiplicidades que
faz gerar multiplicidades. Traçar mapas, mapear territórios [...].

Neste bailar de linhas a pesquisa vai se construindo, tomando forma, sendo
bordada, sempre acompanhada por processos inventivos que não desconsideram a
rigorosidade que um trabalho investigativo científico exige. Caminhando descobrimos,
inventamos, criamos e damos forma à expressividade. O território habitado nos surpreende
em vários aspectos, cabendo-nos como pesquisadores capturá-los e deixar fluir os efeitos e
respostas almejadas.

39

A cartografia enquanto método de pesquisa inventiva não se funda em regras
prescritas e com objetivos traçados antecipadamente, mas propõe uma inversão
epistemológica no sentido de que “o desafio é realizar uma reversão do sentido tradicional
do método – não mais um caminhar para alcançar metas prefixadas (metá-hódos), mas o
primado do caminhar que traça, no percurso, suas metas. A reversão então afirma um
hódos-metá” (PASSOS, BARROS, 2015, p. 17).
Assim, estando nesta perspectiva, compreendemos a cartografia como uma
metodologia em que o mais importante seja acompanhar o processo, o caminho percorrido
e no qual os dados vão sendo construídos, analisados e validados. Isso não quer dizer que
seja uma pesquisa sem direcionamento, sem rigor, pois, “a diretriz cartográfica se faz por
pistas que orientam o percurso da pesquisa sempre considerando os efeitos do processo do
pesquisar sobre o objeto da pesquisa, o pesquisador e seus resultados” (PASSOS,
BARROS, 2015, p. 17).
A partir dessa apresentação metodológica, justificamos nossas escolhas para
construção desta pesquisa. A cartografia também nos ajudou nesse encontro com as obras,
na atenção, no pouso, no foco e nas possíveis intervenções que foram feitas, pois, dentro
desta perspectiva, é necessário que haja o encontro entre o pesquisador e seu campo.
Desta forma, de acordo com Kastrup e Passos, a pesquisa na perspectiva
cartográfica, “se compromete com a criação de um mundo comum e heterogêneo” (2016,
p. 11), por isso a necessidade de ir a campo, intervir, se deixar surpreender, capturar,
atravessar, se permitir ao encontro, habitar assim um território existencial. Considerando as
adaptações produzidas como o território habitado (o campo deste trabalho), é preciso que
compreendamos que “o sentido de “estar no campo” não se restringe à presença física do
pesquisador no campo, como se a noção de “estar presente” fosse uma questão meramente
geográfica” (BARROS, BARROS, 2016, p. 187), mas nas relações que estabelecemos com
o campo de estudo, o meio existencial com o qual nos encontramos no percurso.
Na cartografia, enquanto método de pesquisa em Educação, os dados não estão ali
prontos como se estivessem apenas esperando alguém para os coletar, mas, “ao promover
intervenção, o processo de pesquisa faz emergir realidades que não estavam “dadas”, à
espera de uma observação” (BARROS, BARROS, 2016, p. 175), logo, é preciso construílos pelos cartógrafo durante todo o processo. Dessa forma, “o problema não é dado, ele
depende da criação dos termos nos quais vai se apresentar” (BARROS, BARROS, 2016, p.
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178). Assim o pesquisador constrói, seleciona e analisa o que vai sendo observado durante
o caminho, sempre guiado por suas inquietações e suas perguntas.
Além de habitar um território existencial, intervindo com o campo da pesquisa, uma
das pistas do método sugeridas por Kastrup (2015) é a atenção do cartógrafo. Esta atenção
do pesquisador em seu território, seu campo de investigação ao mesmo tempo em que é
focada, é também distraída, para que ele perceba acontecimentos que possam lhe
surpreender no caminho, possibilitando emergir potências diversas no fazer investigativo.
Por conseguinte, outras pistas fazem-se relevantes na elaboração deste trabalho.
Outra pista da qual lançamos mão neste processo é a análise que não deve ser
realizada apenas ao fim da coleta de dados, constatando ou não o resultado esperado, a
“verdade única”, perseguida por algumas pesquisas, ela é realizada durante todo o processo
mapeado, simultaneamente. A esse respeito, as autoras Letícia M. R. de Barros e Maria
Elizabeth Barros de Barros (2016, p. 182), afirmam:

[...] em cartografia, não há como separar a análise das demais fazes da
pesquisa. Ela não é uma etapa a ser realizada apenas ao final do processo,
na qual o material de campo poderia ser, enfim, compreendido. A atitude
de análise acompanha todo o processo, permitindo que essa compreensão
inicial passe por transformações. Por isso, em cartografia, não há uma
separação entre as fases de coleta e análise; tal atitude subentende
também algum tipo separação entre o objeto e o sujeito que o conhece.

Deste modo, o que podemos compreender é o fato de que o tempo todo em que
estamos

cartografando

estamos

também

analisando

os

dados

construídos,

redimensionando-os, conectando-os, produzindo subjetividades e multiplicidades. Além
disso, percebemos que não há distinção entre sujeito e objeto, isso porque no campo, no
território existencial de uma pesquisa, ambos participam, efetivamente, interferindo e se
deixando interferir.
A análise em uma pesquisa cartográfica dá-se no estar no campo, nas relações que
vão se estabelecendo entre os envolvidos no processo, “a análise da pesquisa deve nos
informar a respeito do quão interessantes foram os efeitos produzidos e quais foram as
articulações engendradas” (BARROS, BARROS, 2016, p. 197). A análise vem objetivar o
compartilhar da pesquisa e não simplesmente replicação, portanto, também pela análise,
explicitamos especificidades do processo, não há preocupação incessante no que se refere
ao ser ou não objetivo, restringindo-se ao sentido único, mas, “a análise de processos
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coloca-se ao lado da experiência, o que é bem diferente de afirmar que ela se apoie numa
evidência” (BARROS, BARROS, 2016, p. 198).
Em síntese, como nos dizem Barros e Barros (2016, p. 200), “analisar é, de fato,
sustentar um ethos analítico específico, permitindo que a pesquisa se volte para si mesma e
se interrogue acerca da aplicação e da participação, levando à problematização e ao
reposicionamento do lugar dos participantes”. Trata-se, portanto de analisar para
transformar, (re)fazer mapas e conexões, trata-se do processo, do caminho percorrido
durante a pesquisa.
Outra importante pista do método utilizada neste trabalho é a validação. Nas demais
metodologias, coletar dados para posteriormente analisá-los e então validar cientificamente
a pesquisa é quase uma regra metodológica a ser seguida. Na cartografia, que também é
muito rigorosa, validar o processo também é de suma relevância para sua efetivação. A
Validação de uma pesquisa faz-se baseado em perguntas acerca da mesma: quais são as
diretrizes da pesquisa? Como se deram as etapas, desde a formulação da ideia inicial até o
memento? Como foram as etapas do processo? Quais dispositivos auxiliaram a construir
dados? Foram os melhores? É preciso repensá-los? Essas e outras tantas questões auxiliamnos, como pesquisadores, no processo de validação de pesquisas cartográficas.
Segundo Passos e Kastrup (2016), existem várias e diferentes formas de cartografar
e que, o fato de tomar a cartografia como perspectiva metodológica para o trabalho não
garantem a rigorosidade e nem que a pesquisa seja boa ou ruim, “daí a necessidade de
realizar a avaliação do processo de pesquisa, considerando suas diferentes etapas, desde a
formulação de seu problema aos efeitos discursivos e não discursivos que derivam do ato
da investigação” (2016, p. 204). Portanto, consideramos, pelas palavras dos autores
supracitados que:

Validar uma pesquisa cartográfica é avaliar suas avaliações, isto é,
confirmar ou corroborar tanto os procedimentos e seus efeitos quantos as
diretrizes com as quais a pesquisa se orienta. Se a validação é uma
avaliação da pesquisa realizada, ela deve partir da orientação ou diretriz
do trabalho de investigação. São essas diretrizes que devem ser avaliadas,
seja enquanto perspectiva de apreciação da realidade, seja como direção
da investigação (PASSOS, KASTRUP, 2016, p. 204-205).
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Essa avaliação do processo, em relação às etapas e diretrizes, refletem na postura
ético-político-científica do cartógrafo e perpassam não apenas a rigorosidade presente
numa cartografia, como também o senso crítico do próprio pesquisador sobre seu trabalho.
Neste processo de construção da pesquisa, lançamos mão de instrumentos e
dispositivos para construção dos dados. Dispositivos são “máquinas que fazem ver e falar”
(PASSOS, KASTRUP, 2015, p. 78), ou seja, dão voz aos dados da pesquisa construídos no
processo, e nos revelam ou não, aquilo que procuramos. Consideramos que dispositivos
são forças que disparam afectos e, portanto, viabilizam a construção de dados, o
desvelamento de fatos ou situações importantes para o caminhar da pesquisa. “Trabalhar
com dispositivos implica-nos, portanto, com um processo de acompanhamento de seus
efeitos, não bastando apenas pô-lo a funcionar” (PASSOS, KASTRUP, 2015, p. 79).
Um dispositivo utilizado para analisar os filmes em seus aspectos de som e imagem
foi o método documentário, de suma importância para o processo de interpretação/análise
de uma produção cultural como as abordadas nesta pesquisa. Segundo Wivian Weller
(2011, p. 70), o que interessa nesse nível de interpretação “é a descoberta do sentido
documentário da ação, ou seja, a análise do que esse ato, mesmo sem querer, documenta ou
revela”, sobre as produções, o contexto social da história contada. Ainda segundo ela,
citando Mannheim,

[...] o sentido documentário de uma frase ou de uma expressão cultural
está inserido num contexto específico e que, para entendermos seu
significado, é preciso encontrar uma forma de inserção nesse contexto
específico (por exemplo, por meio do trabalho de interpretação), não
apenas para conhecê-lo, mas para compreender o significado de
determinadas expressões culturais (WELLER, 2011, p. 71).

Deslocando este pensamento para as adaptações de “Morte e vida severina” aqui
estudadas, o método documentário funcionou coerentemente como auxílio para o estudo
das obras, fato que só é possível, e de acordo com o método, a partir do momento em que
nos inserimos em seu contexto, interpretando, intervindo, habitando o território.
Dialogando com a perspectiva cartográfica, “a interpretação documentária não parte de
teorias ou metodologias elaboradas previamente; estas são desenvolvidas ou incorporadas
de forma reflexiva durante o processo de coleta e análise de dados empíricos” (WELLER,
2011 p. 72), o que para nós, que estamos praticando a cartografia, significa a construção
dos dados na pesquisa, obtidos pela análise que se embasa pelo método documentário.
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Ainda em relação a esse dispositivo, o método documentário nos possibilita dois
níveis de interpretação: o pré-iconográfico que se constitui do conhecimento que temos de
algo na imagem, ou seja, aquilo que vemos exclusivamente, não perpassando por nossas
subjetivações; e o nível iconográfico de interpretação, sendo que este pode ser considerado
“como passagem para atribuição de motivos, ou mais precisamente, para se chegar ao
motivo” da ação visualizada (BOHNSACK, 2011, p. 118).
Durante este percurso cartográfico, primeiramente, lemos as cenas, cada imagem e
suas construções técnico-cinematográficas, ou seja, enquadramentos, angulações,
movimentação de câmera, luz, sombra, cor, observando como a imagem estava organizada,
como estavam dispostos os objetos ou pessoas ali presentes, o ambiente etc. (préiconográfico); posteriormente, atravessados pelos afetos e subjetividades disparados em
nós neste exame, buscamos compreender o que se passava no que assistimos, quais os
possíveis sentimentos e sensações, almejando compreender os possíveis motivos de cada
ação realizada, passando para o nível iconográfico de interpretação. Assim, podemos dizer
que o nível pré-iconográfico carrega o sentido denotativo enquanto o nível iconográfico
traz o sentido conotativo das imagens. Fundamentados pelas características da composição
estrutural analisadas com o auxílio do método documentário, procuramos descrever e
compreender as subjetivações e sentimentos viabilizados pelas obras. Esse processo de
leitura, compreensão e interpretação (em ambos os níveis) de imagens nos possibilitou
refletir sobre a educação visual.
Embora o método documentário nos auxiliasse nas análises, percebemos que outros
exercícios foram pertinentes para a compreensão das obras, e suas construções em som e
imagem. Neste sentido, inventamos dispositivos que atendessem especificamente às
necessidades desta pesquisa, tais como a audição e visualização repetidas.
Habitando o território existencial da pesquisa, os produtos culturais adaptados de
“Morte e vida severina”, eram, inicialmente, apenas assistidos sem nada específico a
procurar, nos bastando apenas apreciá-los. O passo seguinte foi assistir aos produtos
audiovisuais repetidas vezes, voltar e rever novamente determinados trechos, ouvir
novamente as composições sonoras e musicais, para que fosse possível a transposição das
linguagens sonoro-visuais para uma forma de narrativa escrita.
Esse processo de repetição nos deu condições de melhor explorar as construções
fílmicas tanto da paisagem sonora, quanto da composição e produção das imagens. É
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interessante perceber o quanto atividades corriqueiras como ouvir uma música
repetidamente para “tirá-la de ouvido” (hábito comum entre musicistas), ou ver inúmeras
vezes uma cena, pausando, voltando, ganham força quando imbricadas num processo de
pesquisa, por dispararem afetos, por permitirem ver e ouvir mais do que num primeiro
encontro e, essa repetição transformou-se em um dispositivo que auxiliou esse processo
com imagens audiovisuais na pesquisa em educação.
Ao abordar música, alguns aspectos de observação são importantes, pois a
compreendemos como linguagem, que além de comunicar, também expressa sentimentos e
sensações. No caso do poema de João Cabral de Melo Neto e suas traduções abarcadas
neste trabalho, a trilha sonora é marcada por construções comuns e que remetem ao tema e
ao ambiente dos interiores sertanejos propostos na trama, por isso, “neste sentido, podemos
considerar os sons como um meio de representação” (BAUER, 2015, p. 367).
Segundo Bauer (2015, p. 371), este é o âmbito mimético da música, que são
“aquelas referências onde o tipo de música imita situações do mundo externo, através da
similaridade do ruído ou do movimento, ou imita as emoções através de uma sucessão de
construção de tensão e de liberação”. Um exemplo, é a marca vocal impressa pelo canto
metálico de Elba Ramalho em uma das cenas da minissérie de TV, que nos remete a uma
característica das lavadeiras sertanejas que, enquanto trabalham às margens de rios, fazem
de seu canto a trilha sonora de suas vidas.
No que tange à paisagem sonora, as composições precisaram ser registradas uma a
uma, posteriormente à escuta. Neste sentido, depois de ouvir várias vezes as peças que
compõe toda a trilha das produções selecionadas, realizamos observações mais específicas,
extraindo e registrando além de características técnicas, o que provocavam em relação aos
sentimentos e às sensações. Neste aspecto, percebemos sentidos denotativos (técnicos) e
conotativos (subjetivos) que os sons possibilitam no contato com eles e em sincronismo e
coerência com as imagens. “O sentido conotativo da música brota da evocação de imagens
e associações que são idiossincráticas. O sentido surge espontaneamente ou pode estar
relacionado a imagens e sentimentos associados à memória de um primeiro encontro”
(BAUER, 2015, p. 371).
Logo, se tratando de uma cartografia, uma das funções da análise da paisagem
sonora das obras é compreender “quais são os efeitos das atividades musicais em um
determinado ambiente” (BAUER, 2015, p. 371), ou seja, no território das produções
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traduzidas (objeto da pesquisa), e o plano comum entre pesquisador e pesquisados. Para
isso, utilizamos uma espécie de diário do campo sonoro dos filmes, onde foram registrados
aspectos técnico-musicais para então selecionar alguns a serem traduzidos e/ou transcritos
e expostos no texto. De acordo com Bauer (2015, p. 375), este diário de sons é um
importante instrumento de pesquisa, pois auxilia a “distinguir três tipos de informação –
características do som, fonte e significado”, além de apontar ainda “o tempo, o lugar e a
atividade do observador”.
Ao utilizar este aparato de registro sonoro, além de poder compreender mais
detalhadamente as construções melódicas, harmônicas, tonalidades e a agógica das peças,
dentre outras características musicais, foi possível entender a fonte dos sons, ou seja, a
forma como foram produzidos, a instrumentação usada para tal e as relações de sentidos e
multiplicidades geradas no processo. Por conseguinte, considerando a produção de uma
narrativa deste mapeamento, é pelos registros do diário de sons que podemos transpor a
linguagem auditiva (musical) para a escrita, isso porque “a música é primariamente um
evento sonoro temporal, por isso devemos conservar um registro dele, se o quisermos
analisar [...]” (BAUER, 2015, p. 368). Este exercício pode ser constatado, especificamente
nesta pesquisa, em alguns trechos dos temas musicais de Chico Buarque na minissérie
produzida pela rede Globo, que foram transcritos para partitura.
As imagens receberam suporte em textos específicos da técnica e linguagem
cinematográfica de autores como Milton José de Almeida e Marcel Martim, além do
próprio método documentário. Inicialmente, pelo dispositivo de visualização desfocada
(criados para esta pesquisa), assistíamos as cenas sem nada específico a procurar, apenas
apreciando e observando este produto cultural na sua totalidade. Em seguida, munido do
dispositivo de visualização focada, selecionamos algumas cenas para análise. Este
movimento funda-se pelo princípio de abordar os aspectos técnicos da linguagem
cinematográfica para assim transpormos para interpretações e as possíveis relações de
sensações, viabilizadas pelos atravessamentos dos afectos oriundos deste encontro, como
propõe o método documentário.
Essas análises, fundamentadas pelo método documentário, podem parecer estranhas
à perspectiva cartográfica, muito estanque, metódico, enquanto a cartografia é fluida. De
fato, uma pesquisa cartográfica se dá de forma inventiva a fim de acompanhar processos.
No entanto, foi preciso que em determinados momentos fizéssemos um pouso necessário
para o aprofundamento dos estudos em cada uma das obras examinadas. Compreendemos
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que esses “pousos”, foram fundamentais para as análises dos aspectos técnicos, no que diz
respeito aos estudos sonoros e dos elementos visuais que compunham as obras, que podem
parecer um tanto enrijecidas, mas que viabilizaram o disparar de afectos e nos permitiram
cartografar por entres os sons e imagens da animação e minissérie.
Outro aspecto que parece contradizer a própria inspiração metodológica é o texto
final, organizado em capítulos, elementos pré-textuais e pós-textuais, que fazem parte da
estrutura pela qual se exige um texto dissertativo na área de Educação. Ou seja, o
movimento da pesquisa é um, mas a estrutura do produto dessa pesquisa é outra, nem
sempre a estrutura irá revelar esse acompanhamento de processos e percursos e por isso a
importância desse capítulo metodológico para que o leitor compreenda os (des)caminhos
de tal pesquisa.
Cabe ressaltar que esta pesquisa não termina ao ponto final do texto, pois
almejamos a sua continuidade, deixando em aberto meios para pensar em diferentes
possibilidades educativas em sons e imagens, seja com outras traduções do poema de João
Cabral de Melo Neto, seja com outros produtos audiovisuais como estes, ou então obras
outras que nem imaginamos nesse momento. Deleuze e Guattari (2011) já afirmavam que o
rizoma não começa nem conclui porque está sempre no meio, da mesma forma
compreendemos esta pesquisa, o acompanhar de um processo que coexiste pelo meio.
A saga do retirante Severino não explicita de onde exatamente ele partiu ou quais
os rumos tomou após sua chegada a Recife, logo, com esta história, percebemos apenas
parte de seu percurso, o meio por onde ele caminhara. Desde que iniciamos este trabalho
temos nos questionado sobre a continuidade da trajetória do personagem, afinal, por mais
que ele tenha alcançado seu objetivo de chegar à cidade grande, no litoral, não parece que
ele tenha ficado satisfeito. O poema deixa em aberto possíveis continuações que nós
leitores/espectadores podemos vislumbrar a partir de nossas afecções neste encontro com a
narrativa.
Localizamo-nos neste meio em que acompanhamos Severino e estabelecemos
reflexões diversas para a construção de um trabalho que também se constitui pelo meio,
um processo, em que talvez seja bastante complicado, equivocado ou mesmo impossível
compreender de fato o seu começo e seu fim. Em suma,

47
[...] o meio não é uma média; ao contrário, é o lugar onde as coisas
adquirem velocidade. Entre as coisas não designa uma correlação
localizável que vai de uma para a outra e reciprocamente, mas uma
direção perpendicular, um movimento transversal que as carrega uma e
outra, riacho sem início nem fim, que rói suas duas margens e adquire
velocidade no meio (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 49).

Este prévio mapa metodológico aqui proposto, é apenas um recorte do que
cartografamos deste trabalho, porém, ao pensarmos em uma possível continuidade desta
pesquisa e outros desdobramentos, algo de inesperado pode surgir, o novo pode acontecer
acarretando mudanças e outros rumos. Afirmamos isso, pois, uma pesquisa não tem fim,
não acaba, sempre que alguém se prontificar a tocar no assunto, algo a mais se mostrará se
desvelará, e um novo trajeto poderá ser então percorrido, traçado, mapeado, cartografado.
Isso porque desdobramentos outros são sempre possíveis na perspectiva metodológica
adotada neste trabalho. É nessa rede de conexões infindáveis, sem começo ou fim, nos
entremeios que o pensamento se potencializa, e conhecimentos podem ser então
construídos.
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“Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida…”

“Mas para que me conheçam melhor Vossas
Senhorias
E melhor possam seguir a história de minha vida,
Passo a ser o Severino
Que em vossa presença emigra”
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CAPÍTULO 02: MORTE E VIDA SEVERINA – A ANIMAÇÃO.

Este capítulo tem como ponto central reflexões acerca da paisagem sonora da
animação Morte e vida severina, produzida pela TV Escola, a partir dos quadrinhos de
Miguel Falcão. Por meio do exercício de decupagem da obra buscamos mapear conceitos e
parâmetros sonoros nela presentes a fim de compreendê-los como potencial educativo.
O poema foi transposto para os quadrinhos pelo cartunista Miguel Falcão e,
posteriormente em 2009, traduzido para o suporte audiovisual a pedido da TV Escola em
parceria com a Fundação Joaquim Nabuco para fins educativos e sob direção de Afonso
Serpa. Segundo a TV Escola, “O desenho animado preserva o texto original e, fiel à
aspereza do texto e aos traços dos quadrinhos, dá vida aos personagens do auto de natal
pernambucano que foi publicado em 1956.” 5
Quando falamos de uma animação, estamos nos referindo basicamente a uma
“ilusão do movimento através da rápida sucessão de imagens” (LUCENA JUNIOR, 2002,
p. 29), neste caso especificamente desenhos, que ganham vida com movimentos variados e,
bastante realistas, graças ao desenvolvimento tecnológico que ampara e viabiliza tal arte.
No decorrer da pesquisa, percebemos que uma das técnicas mais recentes e
recorrentes nas produções animadas no mercado é a animação digital, proporcionada pelo
desenvolvimento tecnológico da computação gráfica e sua aplicabilidade para a criação e
manipulação de imagens em movimentos, gerados a partir de variados softwares de
computador.

A tecnologia digital é o canal do ressurgimento dos filmes animados e
animação em geral. O crescimento do poder e da difusão da tecnologia
em todas as áreas da vida moderna dá a oportunidade para a animação ser
utilizada em uma variedade de tecnologias e contextos. Os computadores
pessoais e os dispositivos de mídia digitais tornaram o meio mais
acessível do que nunca (CHONG, 2011, p. 06).

A animação digital é uma técnica em que tanto a produção de imagens quanto o
movimento delas é produzido por programas de computador. Este processo pode abranger
e agregar várias técnicas da animação tradicional, como por exemplo, o desenho feito pelo
5

Texto disponível em http://tvescola.mec.gov.br/tve/video/especiais-diversos-morte-e-vida-severina-emdesenho-animado acessado em 11/11/15.
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artista animador e posteriormente digitalizado para a produção dos movimentos, ou ainda,
tudo ser realizado exclusivamente pela máquina, com programas desenvolvidos
especificamente para tal. O seu emprego vai desde a produção de games com imagens
digitais, efeitos especiais em produções cinematográficas, incorporação de personagens
digitais em filmes com atores e lugares “reais”, ou toda uma produção em tecnologia de
animação digital, como é o caso de Morte e Vida Severina, analisada neste trabalho.
O poema “Morte e vida severina‖, escrito em 1956 pelo autor João Cabral de Melo
Neto, é uma importante obra da literatura brasileira que relata a sina de um retirante
nordestino em busca de melhores condições de vida. Antônio Carlos Secchin, poeta e
crítico em literatura brasileira, membro da Academia Brasileira de Letras, em um livro
lançado no ano de 2016, como edição especial em comemoração pelos 60 anos do poema,
nos diz que:

Sessenta anos após sua publicação, Morte e vida Severina é a mais
famosa obra de João Cabral de Melo Neto. Seu sucesso foi tanto que, às
vezes parecia desagradar seu autor, como se a luz excessiva sobre esse
livro relegasse todos os demais a uma injusta penumbra. (SECCHIN,
2016, p. 9)

Talvez por tratar da dura realidade de muitos nordestinos brasileiros na forma de
versos, a obra tenha afectado (e ainda o faz) tantos de nós, produzindo tantos sentidos e
sentimentos. Talvez esta, possa ser uma das justificativas para o sucesso que o poema
alcançou, e por isso mesmo, após muitos anos de sua publicação, ainda é tão apreciado.
O poema conta a sina dos tantos retirantes sertanejos que se põem a caminho da
cidade grande, neste caso Recife/PE, em busca de melhores condições de vida. Em seu
caminho, Severino vivencia diversos encontros com pessoas às quais ele nem ousava
imaginar, mas sempre permitindo que o encontro aconteça, ora por necessidade, pela
dúvida, pela busca de informação, ora por simplesmente estar ali, sem mesmo se dar conta,
afectado, afectando.
Nessa busca, acreditamos que Severino faz “um movimento incessante de
encantamento-(des)-encantamento-(re)encantamento. Fugir do “pra-quê”, do “por-quê”.
Abraçar o “como” interessado.” (FERNANDES, In SCARELI; FERNANDES. 2016, p.
116), pois, ele foge de porquês e para quês, e se atém ao como. Como conseguir chegar em
meio a tantas (re)descobertas? Como continuar se o rio, seu guia maior interrompeu a
descida, está seco, sem vida, morte em vida, sua, do rio, dos sonhos, da esperança?
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João Cabral classifica o poema como “auto de natal pernambucano”, para tanto o
autor “utiliza a ironia como arma certeira para opor-se ao transbordamento sentimental”
(SECCHIN, 2016, p.12) transpondo o episódio do nascimento de Cristo pela perda do
linguajar cristão, se aproximando ainda mais dos leitores pela cultura da linguagem
popular, explicitando o episódio do nascimento na figura de um menino que já traz em seu
primeiro suspiro a sina de um nordestino, marcado pela fome e pobreza, pela morte certa e
precoce, mas com um fio de esperança de que, ―cobrindo-se assim de letras vai um dia ser
doutor‖ (MELO NETO, 2016, p. 58).
O autor desenvolveu em sua escrita “o gosto pela narrativa e pela representação de
um mundo de coisas concretas, ao alcance das mãos e dos olhos” (SECCHIN, 2016, p. 9),
e em puros versos, denuncia a saga de tantos retirantes do país que migram sertão afora em
busca de melhores condições de vida.
Neste olhar mais focado na obra, percebemos uma questão político-sociológica
inserida nas entrelinhas do conto, que de certo modo, retrata a saga de tantos retirantes do
país, que se põem a caminho de melhores condições de vida. Esse poema nos convida a
abrir os olhos para essa situação, que mesmo tendo sido escrito em 1956, ainda hoje é
muito atual.
João Cabral, acerca de Duas águas6 nos esclarece que “de um lado poemas para
serem lidos em silêncio [...] de outro lado, poemas para auditório, numa comunicação
múltipla, poemas que menos que lidos, podem ser ouvidos” (SECCHIN, 2016, p. 10).
Neste sentido, considerando que “Morte e vida severina” é o poema que abre a “Segunda
água” do volume, fica clara a ideia de que seja um poema para ser ouvido, e um dos
motivos que explicam o relevante êxito editorial brasileiro que se tornou, chegando a
marca de cem edições. A obra inspirou diversos outros produtos inclusive, traduzidos “para
outros veículos como a televisão, o cinema, o teatro e a história em quadrinhos”
(SECCHIN, 2016, p. 9).
Em termos gerais uma tradução se efetiva pelo movimento de deslocamento de uma
linguagem para outras. Júlio Plaza (1987) explicita a Tradução Intersemiótica como a
transposição de um meio para outro, isto é, de uma linguagem com seus signos para outras
linguagens com novos e outros signos para representar o objeto original. De acordo com o

6

MELO NETO, João Cabral de. Duas águas. José Olympio, Rio de Janeiro, 1956.
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autor “traduzir é, nessa medida, repensar a configuração de escolhas do original,
transmutando-a numa outra configuração seletiva e sintética” (PLAZA, 1987, p. 40). Neste
processo de operação tradutora consiste uma espécie de transcrição de formas.
Portanto, ao compreendermos que da linguagem escrita, como o poema, se
originam produtos estruturados em outros suportes, é possível considera-los como
traduções. Movimentos que consistem na transposição da linguagem escrita, para a
linguagem visual e sonora, meios que outros artistas encontraram para (re)contar a mesma
história. Assim, considerando os estudos de Plaza (1987), entendemos que a animação se
trata de uma transposição de meios, do verbal para o audiovisual, numa operação poéticoartística em que os signos e códigos característicos deste novo suporte reinventam a forma
de contar a obra original com sons e imagens em movimento.

A operação de passagem da linguagem de um meio para outro implica em
consciência tradutora capaz de perscrutar não apenas os meandros da
natureza do novo suporte, seu potencial e limites, mas, a partir disso, dar
o salto qualitativo, isto é, passar de mera reprodução para a produção
(PLAZA, 1987, p. 109).

Pelas palavras do autor, percebemos que traduções, sobretudo constituídas pela
transposição de meios, não se justificam simplesmente como produtos que reproduzem de
outras formas o objeto original, mas sim, como uma operação poética, reinventam,
reconstroem o objeto traduzido, mantendo sempre uma relação

análoga, de

verossimilhança e referencias, possibilitando a criação de um novo produto. Para tal, o
tradutor precisa, ao escolher o suporte de sua criação, estar ciente não apenas dos
benefícios que este pode trazer para sua obra, mas também dos limites que o novo meio
implica.
A animação é construída por seus tradutores pelo suporte audiovisual, uma espécie
de videotexto que dá movimento a ela e funciona como interpretante do poema original.
Tomando por empréstimo as palavras de Plaza (1987, p. 112), a fim de compreender a
operação tradutora da animação, percebemos que:

Planos verticais, frontalidade, movimento zoom, características estas que
indicam o modo industrial de produção: a máquina de cinema. O
processamento radical da passagem do verbal para o não-verbal dá-se,
assim, em sequência fragmentada de tomadas curtas, a modo de planos
cinematográficos que imprimem movimento ao poema.
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E completamos, movimentos estes gerados a partir do recurso tecnológico da
computação gráfica, acrescidos de sons que ambientam, acompanham e compõe a
paisagem sonora da animação concretizando uma outra forma de se ver/ouvir “Morte e
vida severina”.
As traduções podem ser categorizadas em três diferentes tipologias dependendo de
suas características. Segundo Plaza (1987) elas podem ser Icônicas pautadas pelo princípio
de similaridade de estrutura, isto é pela analogia entre o igual e o parecido, “apta a produzir
significados sob a forma de qualidades e de aparências, similarmente” (p. 90). O Autor
explicita ainda nesta tipologia algumas subdivisões, e afirma que neste caso caberia
perguntar: “qual é o original e qual é a tradução?” (p. 91). Neste sentido, considerando este
aspecto da operação de tradução o produto traduzido apenas fará lembrar o original, dandose uma relação por analogia, funcionando como transcrição.
Há também a tradução simbólica, sendo o processo que “irá determinar as leis de
como um signo dá surgimento a outro, pois o símbolo é uma lei ou uma regularidade de
futuro indefinido” (PLAZA, 1987, p. 94). Dito de outra forma é a invenção de uma
estrutura de símbolos, códigos que representam e/ou apontam para o objeto imediato, o
original. Por exemplo, criar uma espécie de códigos em figuras geométricas que
representem palavras ou expressões e construir, a partir destes símbolos, uma nova
estrutura que se relacione com o objeto traduzido. Assim, segundo Plaza (1987) ela será
uma transcodificação.
Por conseguinte temos a tipologia da tradução Indicial que se “pauta pelo contato
entre original e tradução [...] o objeto imediato do original é apropriado e transladado para
um outro meio” (PLAZA, 1987, p. 91). Isto é:

A Tradução Indicial estará determinada pelo seu signo antecedente;
contudo esta relação será de causa-efeito (caso da tradução de um signo
para outro meio) ou terá uma relação de contiguidade por referência que
se resolverá na sua singularidade, pois acentuará os caracteres físicos do
meio que acolhe o signo (PLAZA, 1987, p. 93).

Como Tradução Indicial, a animação sustenta-se por estruturas transitivas,
imprimem continuidade entre original e tradução, há o contato direto entre ambas, e deste
modo, “o objeto imediato do original é apropriado e trasladado para um outro meio”
(PLAZA, 1987, p. 91), neste caso, o meio audiovisual.
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Outras traduções do poema podem ser observadas, como a obra de Miguel Falcão,
na qual a sina do retirante nordestino é contada, mais uma vez, em forma de texto e
desenhos, por meio das histórias em quadrinhos. Os balões e as legendas mantém,
fielmente, o texto original na íntegra, como podemos ver nas imagens a seguir.
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Figuras 03-05: Fragmentos dos quadrinhos de Miguel Falcão.
Alguns diferentes momentos da história de Severino contada pelos quadrinhos
Fonte: Edição em quadrinhos de Miguel Falcão

A animação, uma tradução em linguagem audiovisual com imagens e sons em
movimento, além de preservar com fidelidade o texto original de João Cabral, se inspira
nos quadrinhos de Miguel Falcão, mantendo certa semelhança nos traços e no uso das
cores preto e branco para construir as cenas, como podemos ver nas figuras abaixo.

Figuras 06 e 07: A morte ―afundando‖ – à esquerda cena da animação, e à direita, a mesma cena porém
nos quadrinhos de Miguel Falcão.
Fonte:06 – fotograma da animação; 07 – edição em quadrinhos de Miguel Falcão

Nesta produção cultural ressaltamos uma peculiaridade acerca da trilha sonora que
traz a música instrumental participando em diálogo com a narrativa e não apenas como um
plano de fundo. A música enquanto linguagem contribui para contar a história e que, em
alguns momentos, parecem ditar como as cenas vão se desenrolar no decorrer da animação.
Complementados por outros sons de efeitos e ambientação, os sons organizados nesta
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produção constituem a paisagem sonora de Morte e vida severina, enfatizados neste
estudo.
A composição sonora da animação traz em sua equipe de produção Lucas Santtana,
Marcelo Jeneci, Maurício Fonteles, Marco Resende além do ator Gero Camilo que
empresta sua voz ao personagem Severino. Estes profissionais compõem a paisagem
sonora da animação, produzindo e organizando o material sonoro que contribui para o
desenvolvimento da narrativa.
De acordo com Maurício Fonteles (2014) o trabalho de produção sonora em uma
animação trás desafios para a equipe de sound designers, pois independente da técnica que
a produção animada seja realizada, o cenário sonoro se dá como uma página em branco a
ser preenchida em muitos detalhes, para que em sincronismo com as imagens, os sons
sejam ouvidos, compreendidos e interpretados a partir das relações que cada espectador
estabelece com o produto audiovisual.

Visto que na criação de animação não há como captar sons ambientes
provenientes dos cenários e nem as vozes dos personagens, a construção
da camada sonora depende completamente do trabalho de composição
realizado pelos editores e técnicos de som [...] (FONTELES, 2014, p. 14).

Considerando este trabalho dos sound designers, pelo exercício de seleção,
experimentação e organização do material sonoro, é possível entendê-los como artistas da
área, compositores que quadro a quadro, preenchem os espaços em branco, inventando
melodias, harmonias, ritmos, cadências, ambiências e efeitos que viabilizam a
compreensão de que o cenário sonoro funciona mais do que um complemento ao texto,
pois, além disso, “o som tem a capacidade de proporcionar envolvimento e imersão para os
que experienciam o audiovisual” (FONTELES, 2014, p. 12).
A paisagem sonora da animação Morte e vida severina é diversificada, constituída
por elementos musicais tradicionais, ou seja, composições estruturadas nos parâmetros de
melodia, harmonia e ritmo e dentro do sistema tonal (ocidental) tradicional, mas também
por sonoridades outras, que ambientam e mesmo definem o espaço onde a história
acontece, como sons de pássaros, águas e ventos dentre outros, e ainda sons funcionais
como aqueles inseridos nos passos de Severino ao caminhar. O importante é observar que a
trilha sonora da animação contribui para o movimento dos acontecimentos e do
desenvolvimento das cenas, seja no plano de fundo como acompanhamento, seja
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diretamente ligados à narrativa, como é o caso da voz dos personagens. Sons estes que nos
convidam a um passeio por toda esta sua paisagem.
Nesta perspectiva de refletir as relações entre sons e imagens no cinema e em
produções audiovisuais como a televisão dentre outros, Michel Chion (2011) acredita que
os estudos, por mais relevantes e contribuintes para o campo que sejam, ainda se limitam
na compreensão dos sons como aditivos às imagens, e afirma ser necessário não
ignorarmos as transformações na percepção promovidas pela banda sonora. A questão não
está em questionamentos acerca de que seja o som ou a imagem um mais importante que o
outro no cinema, mas sim que “no contrato audiovisual, uma percepção influencia a outra e
a transforma: não <<vemos>> a mesma coisa quando ouvimos: não <<ouvimos>> a
mesma coisa quando vemos” (CHION, 2011, p. 7).
É justamente nesta linha de raciocínio que buscamos, pelo exercício de decupagem
da animação, compreender as modificações e transformações que a banda sonora introduz
na produção a fim de entender como as construções em imagens e sons podem não só
viabilizar o entendimento da narrativa de Morte e vida severina, mas também provocar e
disparar sensações e sentimentos aos espectadores. O movimento se trata em observar a
forma com que as sonoridades da obra, sob diversos aspectos, permitem-nos compreender
o que as imagens nos contam e também como elas (as imagens) nos ajudam a perceber e
interpretar os sons ouvidos.
Neste sentido, o recorte temático nesta análise enfatiza a importante função da
paisagem sonora, a fim de disparar em seus espectadores sensações e os sentimentos além
da possibilidade de imaginar aqueles possivelmente vividos pelos personagens na trama.
Nessa análise, fazemos um mapeamento dos conceitos e parâmetros em educação musical
presentes na obra, colocando-os em diálogo com a pedagogia dos métodos ativos no ensino
de música, difundida a partir do século XX, buscando contribuir com uma outra
perspectiva de pensar o cinema, por meio de sua paisagem sonora.
Fonteles (2014) estabelece, em sua pesquisa com as sonoridades em animações 3D,
alguns parâmetros para organização do espaço sonoro, que também consideramos
interessantes para a análise da paisagem sonora de Morte e vida severina. São eles:
Paisagem sonora: “seguindo os princípios de acústica e conceitos de paisagem
sonora de Schaefer, analisaremos a composição sonora como um bloco único”
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(FONTELES, 2014, p. 31). Neste sentido, consideramos, sobretudo, todo o espaço sonoro
que compõe a animação, foco deste texto, em todas as suas características como uma
composição única, mas plausível de ser pormenorizada para melhor entendimento de suas
estruturas e funções.
Músicas: são abordadas a partir de suas construções melódico-harmônico-rítmicas,
caráter e agógica, compreendida como pano de fundo que acompanham as cenas. A fonte
musical não é visualizada na animação e, portanto, ela não é diégitca, ou seja, sua
produção não está visível nas cenas da trama. Neste sentido, ela funciona como música de
fosso. Chion (2011, p. 67) chama de “música de fosso àquela que acompanha a imagem a
partir de uma posição off, fora do local e do tempo da ação”.
A trilha musical da animação Morte e vida severina, após alguns estudos nos
aspectos técnico-musicais consiste, basicamente, em três composições predominantes com
trechos que são reapresentadas ao longo do filme: A) a primeira composição na tonalidade
de Mi menor, marcada por um pedal7 na tônica MI e de ritmo marcado, um andamento
mais moderado a lento, predominando o dedilhado de um violão; B) a segunda peça, agora
em tonalidade de RÉ Maior, também com o pedal na tônica, porém de caráter mais vivo,
mais alegro e também registrada pela predominância das cordas dedilhadas do violão e; C)
a terceira composição, sob tonalidade de DÓ Menor, andamento lento, de caráter
melancólico, e uma melodia construída sob influência de escala modal executada por um
“choroso” acordeom8.
Ainda no que tange ao aspecto musical, o autor afirma que ela funciona também
como uma placa giratória espaço-temporal, indicando que por sua característica particular,
ela não se prenda a questões diegéticas de outros sons e imagens no filme que se submetem
a uma lógica linear e cronológica (CHION, 2011), na construção da narrativa em questão.
Deste modo as sonoridades além de servirem como panos de fundo nas cenas podem dar
movimento à história além de, em alguns casos, ligar uma cena à seguinte. São utilizados,
principalmente, sons ambiente, vozes e sons de efeito para essa composição. Segundo
Chion (2011, p. 64),

7
8

Pedal: Prolongamento do som mais grave, em geral da tônica, o baixo do acorde da harmonia.
Instrumento bastante usual e marcante na música do Nordeste, consagrado, sobretudo, por Luiz Gonzaga.
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Chamaremos de som ambiente ao som de ambiência global que envolve
uma cena e que habita o seu espaço, sem levantar a questão obsessiva da
localização e da visualização de sua fonte: os pássaros que cantam ou os
sinos que dobram. Podemos chamar-lhes também sons-território, porque
servem para marcar um lugar, um espaço particular com sua presença
contínua.

No caso de Morte e vida severina esses sons ambiente são os sons das aves, ventos,
passos, dentre outros que se fazem presentes ao longo de toda a animação, e viabilizam na
compreensão do espaço onde tudo acontece, por onde caminha Severino.
As vozes são as falas dos personagens ao longo da trama, que declamam os versos
escritos por João Cabral de Melo Neto. Chion (2011) dizia que no cinema, o som, na
maioria das vezes, concentra-se no favorecimento da voz, principalmente pelo
desenvolvimento de aparelhos como microfones, sendo que os demais sons seriam apenas
um tipo de acompanhamento. Entretanto, a animação não tem a voz dos personagens
captadas durante as gravações, pois se trata de uma produção com desenhos animados
tecnologicamente pelo auxílio da computação gráfica. As vozes foram impressas nas
imagens em que atores/dubladores emprestam suas características vocais aos personagens
da animação. Para as reflexões desta pesquisa consideramos então a voz como “suporte da
expressão verbal” (p. 13). Dito de outro modo, a voz não atua apenas como um meio para
que o texto esteja inteligível, ela funciona para que compreendamos alguns sentimentos
dos personagens, de acordo com as características ali presentes como velocidade da fala,
entonação, timbre etc..
Já os sons de efeito “são os sons mais marcantes da composição. São, em sua
maioria, sincronizados com algum elemento visual, uma fonte sonora” (FONTELES, 2014,
p. 30). Estes sons se configuram por acompanharem trajetos ou deslocamento de objetos
proporcionando certo tom de realidade e mesmo ludicidade. “Não se trata de imitar o ruído
atribuído à coisa, mas de evocar o movimento desta por isomorfismo, por outras palavras,
por similitude de movimento entre o som e o movimento que representa” (CHION, 2011,
p. 96). Por esta citação, percebemos que a realidade impressa por estes sons de efeitos vão
para além do que indicam as imagens, dão movimento e veracidade ao que vemos e
ouvimos na tela. Em suma, não seria a representação do som que a bala faria ao sair da
arma em direção ao irmão das almas, mas sim, seu próprio deslocamento durante o
percurso até atingir seu alvo.
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Durante a caminhada, Severino se depara com dois homens que carregavam um
corpo enrolado em uma rede e os questiona: qual teria sido o motivo de sua morte? Eles
respondem que o sujeito morrera de bala. A bala causadora da fatalidade realiza seu trajeto,
de forma estilizada, caricata ao ganhar asas, acompanhada por um som de efeito (um
assovio) crescente até alcançar seu destino final, em um estouro no peito, nos transmitindo
essa ideia do movimento à cena. (figura 08).

―[...]e com que o mataram, com faca ou
bala?
- Este foi morto de bala, irmão das
almas[...]‖
―Trecho do poema ―O irmão das almas‖. (05:30‖
da animação, aproximadamente)

Figura 08: bala voando.
Fonte: Fotograma da animação

Os sons contribuem para a temporalização e movimento das imagens e viabilizam
que o deslocamento seja percebido Esta relação entre sons e movimento, está além de uma
lógica previsível e, de certo modo, do senso comum em que músicas mais alegres indicam
mais velocidade ou o contrário. Esta é uma relação que requer inventividade para que o
sincronismo entre o que vemos e ouvimos transpasse o óbvio e cumpra seu objetivo na
cena. Neste caso, não é empregada uma música em caráter agitado para acompanhar o
trajeto da bala, mas um som de efeito regular, similar aos sons de ventos fortes,
intercalados por intervenções da enxada de Severino ao tocar o chão. De fato,

Se o cinema sonoro pode utilizar com frequência movimentos complexos
e fugazes que se produzem dentro de um quadro visual cheio de
personagens e pormenores, é porque o som que está sobreposto à imagem
é capaz de marcar e destacar um trajeto visual particular nessa imagem
(CHION, 2011, p. 17).

A animação começa com um “apito” bastante agudo, inicialmente em uma nota Fá
sendo logo acrescida da nota Mi, formando um intervalo de segunda menor considerado
extremamente dissonante em música, sendo que estes intervalos vão se somando e
tornando-se cada vez mais incômodos aos espectadores. Tal estranhamento e tensão
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provocados pelo som é, no mínimo, uma chamada de atenção ao que se seguirá a partir
dali. Fato este que podemos constatar pela afirmação de Chion (2011, p. 20) ao discorrer
que “um som muito rico em frequências agudas criará uma percepção mais alerta – o que
explica que, em muitos filmes recentes o espectador esteja de sobreaviso”. Estes apitos são
ambientados pelos sons de pássaros, de ventos e dos passos de Severino que se aproxima
na tela.
Em seguida, é brevemente apresentada a composição número um9, em tonalidade
de Mi menor com o pedal marcado no baixo MI, com influência da música modal,
característica marcante da música nordestina, de caráter triste, reflexivo, que condiz com
essa apresentação de uma trajetória complicada e inserta que está por vir, já que ainda
estamos tratando da abertura da animação.
O início do poema, onde Severino se apresenta, tem o tema musical composto sobre
a tonalidade de Ré maior e impresso pelas cordas do violão, instrumento comum na música
dos sertões do Brasil, ainda com a presença de pedais em sua tônica e andamento um
pouco mais movido, apontando um caráter um tanto mais alegre que vem a contribuir na
relação com o ponto de partida, ou seja, o começo de uma caminhada inserta, porém
necessária, ao qual Severino se mune de esperança e coragem rumo ao litoral.
Ressaltamos que, em momentos mais otimistas e envoltos de esperança na
animação, este tema em Ré Maior é reapresentado, carregando maior leveza e, por que não,
certo tom de felicidade em meio a tanto conflito vivido. Um exemplo disto se dá no trecho
―o retirante chega à zona da mata, que o faz pensar, outra vez, em interromper a
viagem.‖, mais precisamente a partir dos 18’10” do filme, pois trata-se da alegria de
Severino ao se aproximar do litoral e já avistar águas abundantes, o fazendo pensar em por
ali mesmo ficar.
Há em alguns outros momentos a exposição de outras composições que carregam
uma significação bastante específica e por isso são breves, ao qual enfatizaremos mais
adiante. Porém, ao analisar algumas vezes a paisagem sonora, percebemos que há a
predominância de basicamente três peças, tendo partes diferentes expostas em alguns
casos, e que são retomadas e repetidas em outros. Para tal, partimos do fato de que, apesar
de parecerem outras composições, suas tonalidades, estruturação harmônica e orquestração

9

Para facilitar a identificação das composições, escolhemos numerá-las de acordo com a ordem em que
aparecem no filme.
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instrumental se mantiveram as mesmas, fatos que levaram a crer que sejam, nestes casos,
outros trechos, outras partes das mesmas composições A, B e C.
Um exemplo disso pode ser visto na transição do poema número 2, dos “irmãos das
almas” para o número 3, com a temática no “Rio Capibaribe”. Nesta cena a composição C
é reapresentada, porém, em outra parte. Este trecho concentra-se entre os 08’10” e 08’12”
da animação, aproximadamente. No poema 2 a música se constrói sob a tonalidade de DÓ
menor executada pelo acordeom carregando um caráter bastante melancólico, menos
movido devido ao andamento, sendo que ao passar para o poema 3, especificamente aos
08’12”, percebemos a mudança do andamento que, agora se apresenta mais ritmado e com
referência ao tango, a inserção de um contracanto executado pelas cordas graves (baixo) do
violão, porém tudo construído harmônica e melodicamente em cima da tonalidade de DÓ
menor e escala modal como antes, ao que preferimos pensar e classificar como a parte B de
uma mesma canção.
Esta mudança no caráter musical, em relação à agógica10, em que o andamento é
mais movido, ou seja, vai aumentando levemente, comunga com a imagem da cena em
questão, onde temos os pés descalços do Severino (Figura 09) em close-up, que “Serve
para realçar um elemento da figura que normalmente passaria despercebido ao leitor”
(BARBOSA, 2004, p. 42).

Figura 09: pés de Severino
Fonte: fotograma da animação
10

Agógica: Nomenclatura que refere-se aos andamentos e variações de uma composição musical. Exemplo:
se a música deverá ser executada lenta, rápida, moderada etc.
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Este realce nos pés do personagem, mostrando a aceleração dos passos, cada vez
mais se concretizando em uma corrida, atrelado à música que o acompanha, nos convoca a
refletir sobre todo o trajeto a ser feito, a longa caminhada a ser percorrida pelo retirante
nesta fuga do sertão e a pressa de chegar ao destino desejado.
A partir desta análise sobre a trilha sonora da animação, percebemos como estes
elementos sonoro-musicais estão carregados de significação, possibilitando que sejamos
remetidos diretamente ao tema proposto pelo poema, nos afectando pela história e, nos
proporcionando experimentar diversos sentimentos. Neste sentido, é possível compreender
estes sons como o valor acrescentado, atribuído por Chion (2011), pelo grau de
expressividade e informação com que eles enriquecem as imagens, isto é, a potência que
estes sons tem de estabelecer relações com sentimentos, o provocar de emoções e
expressividades.
Pelos sons que ouvimos nesta produção, e em outros produtos audiovisuais, somos
provocados a nos inquietar de qualquer forma que seja, pois as sonoridades não se limitam
apenas ao um tipo de adição, preenchimento ou embelezamento das imagens no sentido de
atuarem apenas como pano de fundo. A paisagem sonora atua como possibilidade de
evocar emoções e influencia a maneira como interpretamos uma obra vista na tela.
Na perspectiva de nossas reflexões sobre as músicas da animação, entendemos a
efetivação do efeito empático, que ocorre quando “a música exprime diretamente a sua
participação na emoção da cena, dando o ritmo, o tom e o fraseado adaptados, isto
evidentemente em função dos códigos culturais da tristeza, da alegria, da emoção e do
movimento” (CHION, 2011, p. 14). Dito de outra forma, a potência que a trilha musical da
animação tem de provocar sentimentos e partilhar de empatia para com a obra, concretiza
essa característica empática das sonoridades em suas funções e efeitos disparados.
Por exemplo, no que tange ao efeito empático da parte musical, a predominância da
tonalidade menor e, sobretudo em andamentos de moderato a lento, nos incita a
melancolia, certa agonia e apreensão que, provavelmente, são sentimentos vivenciados
pelos tantos Severinos retirantes e que nesta obra, particularmente, nos conduz por meio da
música que acompanha o trajeto desta caminhada, gerando não só a movimentação no
âmbito espacial, mas também sentimental.
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Outro fator que muito colabora para essa sensação e necessidade de mudança, de
sair deste drama que se vive então, pode ser notado e relacionado com a presença dos
pedais, ou seja, a fixação dos baixos – notas mais graves – em duração prolongada das
tônicas, nas canções em MI menor e RÉ Maior, respectivamente. Esta característica traz o
peso daquilo que está parado, estático, sem movimento, necessitando de mudança, de uma
tomada de atitude, a tomada de consciência de sair deste estado imóvel de aceitação das
péssimas condições em que se encontra (no caso Severino), e movimentar-se na busca pelo
novo, por algo melhor.
Ainda sob os aspectos melódico-harmônicos, outro ponto pertinente e coerente da
trilha sonora é “o sabor modal típico da música nordestina, com a presença da sétima
menor e da quarta aumentada (fusão dos modos lídio e mixolídio)” (GOULART; DIANA,
2002, p. 37), que aliados à escolha instrumental, com predominância do violão, e também
do acordeom, contribuem para que físico e sensorialmente, o cenário e os sentimentos
vividos pelos tantos personagens retirantes, se liguem ao tema do poema.
Atentamos agora para essa escolha na orquestração dos instrumentos, sendo o
violão e o acordeom predominantes, acompanhados por alguns outros de percussão como
atabaques, e timbres de cordas sintetizadas – strings –, ou seja, sons de longa duração em
uma mesma nota que atuam como pedais e remetem ao aspecto de pouco movimento,
podendo estabelecer uma analogia com a situação estática que a falta de oportunidades no
escasso sertão proporciona aos retirantes. Além disso, a presença de poucos instrumentos
nos remete a pouca água, a este quase vazio do lugar. Representa também os Severinos
retirantes por dentro, quase vazios, exceto pela esperança que os fortalecem em poder
encontrar uma vida melhor, sentimento este que os movem nesta viajem cheia de surpresas
e encontros.
Considerando que tantos Severinos país afora, seguem o curso de rios, como guia
de seus passos, avistar água ou mesmo ouvi-las ao longe, reabastece neles a crença de que
o seu grande objetivo, de ir em busca de uma condição de vida melhor onde exista água,
esteja próximo de ser alcançado. Neste sentido, o som de água na animação reaparece em
determinados momentos, e não nos referimos apenas onde a imagem de rios ou do mar são
exibidas. Este é um exemplo do que consideramos os sons de ambiência, como descritos
anteriormente, caracterizados por nos localizar no espaço onde a história acontece e de
compor junto ás vozes, efeitos, músicas e ruídos a paisagem sonora desta animação.
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Há algumas possibilidades em incluir estes sons de água na animação. Uma das
formas é através de um banco de dados com efeitos sonoros e sons de objetos, ambientes,
animais e de águas das quais dispõe a equipe de sound designers, uma espécie de
biblioteca de sons previamente gravados a que eles acessam para comporem o desenho
musical de produções animadas como essa, os inserindo em sincronismo com a projeção
das imagens.
Outra possibilidade bastante comum em produções audiovisuais em geral, inclusive
no cinema, é que sons de ambiência ou efeitos, como este da água em questão, sejam
incluídos no filme de forma manual durante sua rodagem em um ambiente específico e
preparado para tal processo. No que tange ao som das águas na animação, este pode ter
sido gravado durante a projeção das imagens pelo movimento das mãos ou de algum objeto
dentro de um recipiente com o líquido e posteriormente, no processo de pós-produção, este
som foi tratado, masterizado e mixado a fim de simular o bailar das águas de um rio ou do
mar.
Relacionada a essa esperança que movimenta Severino, destacamos uma cena,
compreendida por volta dos 09’46”, do trecho do poema ―O retirante tem medo de se
extraviar por seu guia, o rio Capibaribe‖ como exemplo. Severino segue seu caminho
pelo curso do rio Capibaribe, porém é pego de surpresa quando percebe que ele está seco,
sem água e sem vida. O retirante se vê então sem reação, estático, mudo, como se estivesse
morto em suas expectativas neste instante (figura 10).

―Pensei que seguindo o
rio eu jamais me perderia:
ele é o caminho mais
certo, de todos o melhor guia.
Mas como segui-lo agora
que interrompeu a descida?
Vejo que o Capibaribe,
como os rios lá de cima,
é tão pobre que nem
sempre pode cumprir sua sina
...‖
Figura 10: Rio Capibaribe
Fonte: Fotograma da animação
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Nesse momento a trilha cessa, o silêncio impera por alguns instantes na cena e em
seguida ouvimos a voz do personagem a declamar o poema; percebemos o seu
desapontamento ao ver morto aquilo que lhe traria vida, que seria então o guia de seu
percurso.
Apesar de não haver o silêncio total na cena, pois, além da voz do personagem
Severino, também ouvimos os sons de seus passos e de uma ave, a impressão que fica é de
fato a de pausa, de interrupção dos sons ouvidos anteriormente e do trecho musical que
ligou o quadro anterior a este. Na verdade, as reflexões aceca do silêncio total podem ser
bastante relativas. Nem mesmo no conhecido período do cinema mudo ele o era de fato
desta forma, totalmente silencioso, pois os sons oriundos do ambiente da sala de exibição
acompanhavam de certo modo a projeção dos filmes, compondo um tipo de paisagem
sonora.

Contudo, a impressão de silêncio numa cena de um filme não é o simples
efeito de uma ausência de ruído; só se produz quando é trazido por todo
um contexto e por toda uma preparação, que consiste, no mais simples
dos casos, em fazê-lo proceder de uma sequência barulhenta. Por outras
palavras, o silêncio nunca é um vazio neutro; é o negativo de um som que
ouvimos anteriormente ou que imaginamos; é o produto de um contraste
(CHION, 2011, p. 50).

O que é importante refletir é que de fato há uma interrupção dos sons anteriores a
esta cena produzindo este contraste em que, mesmo com a presença da voz de Severino
declamando os versos do poema, os sons de uma ave que está ao longe e que não a vemos
e os passos do protagonista pelo chão seco do rio, o contexto de pausa, espanto e surpresa
nos permitem entender este trecho da animação envolto pelo silêncio.
Em música é muito comum dizer que uma obra é constituída de som e silêncio,
pois, este silêncio tem uma carga significativa imprescindível na composição de uma obra,
e assim, as pausas escritas nas partituras devem ser executadas como indicadas, a fim de
obter sucesso na interpretação. Doane (1991, p. 471) afirma que “a voz é ainda mais
poderosa em silêncio. A solução então não é banir a voz, mas construir outras
possibilidades.” Dialogando com a autora, e nos referindo à voz como os sons na cena,
compreendemos que esta outra possibilidade de se pensar no silêncio foi, neste caso,
alcançada.
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Segundo Chion (2011), ruídos longínquos de animais, passos na rua, o pêndulo de
um relógio na parede dentre outros, acrescidos de um pouco de reverberação e não
misturados a sons mais intensos podem contribuir para o sentimento de vazio e silêncio.
Assim, estes sons provindos de aves, que ouvimos nesta cena, além de contribuírem para a
sensação de vazio e silêncio, se dão também como não diegéticos, pelo conceito apontado
em Chion (2011), isto devido ao fato de que não visualizamos a sua fonte nas imagens,
porém este som está dentro do espaço, do ambiente, portanto, um som in, que contribui não
apenas para a composição da paisagem sonora do ambiente, mas também para a construção
e entendimento da narrativa.
Durante a animação, sons (não diegéticos) de aves reaparecem em determinados
momentos. Considerando a fonte deste som de aves apresentados ao longo da animação,
entendemos que possivelmente ele tenha sido selecionado de um banco de dados de sons
gravados que inclusive são de fácil acesso, disponíveis na internet para download.
Já em relação aos sons dos passos de Severino é possível vislumbrar que estes
tenham sido captados no momento de pós-produção da animação onde um dos sound
designers provavelmente tenha caminhado sobre uma superfície de areia ou terra contido
dentro de algum recipiente, uma caixa grande, por exemplo, imitando os passos do
retirante pelo chão por onde caminha. Devidamente tratados, estes sons são sincronizados
com a projeção das imagens sempre que Severino se desloca pelo espaço.
Ainda nesta cena, as imagens sugerem a secura e calor do lugar, pois há o
predomínio da cor branca que nos remete ao sol forte e preenche em grande proporção este
fotograma da animação (figura10). Em seguida, a música é retomada justamente quando
Severino declama o poema, dando continuidade à história.
Outra cena que nos chama a atenção é quando Severino “assiste ao enterro de um
trabalhador de eito e ouve o que dizem do morto os amigos que o levaram ao cemitério‖,
que se inicia aproximadamente aos 20’02” da animação. Esse trecho desperta outra função
da música: é como se ela deixasse de ser um acompanhamento, ou música de fundo. A
trilha sonora neste trecho é quem rege o ritmo e o desenrolar da cena. Vale ressaltar que
esta é uma das composições diferentes das três peças (A, B e C) que predominam na trama.
Neste caso, logo que Severino diz ―e aquele cemitério ali,‖ tambores marcados por
um compasso binário (2 pulsações), começam a ditar não somente o ritmo da marcha a que
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se põem as pás, mas todo o andamento dos fatos que ali hão de acontecer. A música
ritmada é executada por atabaques e surdos, dentre alguns outros instrumentos de
percussão, sendo complementados, brevemente, por vozes de homens e mulheres,
possivelmente retirantes que “gritaram” quando tiveram interrompida sua caminhada por
melhores condições de vida, e que logo são preenchidos pela declamação do texto que vem
complementar a ideia expressa por imagens e sons (figuras 11 e 12).

Figura 11 e 12: Pás em marcha para a cova.
Fonte: fotograma da animação

Algo relevante percebido nesta cena da animação foi essa sensação de mudança da
função da música, pois tudo se torna subordinado ao ritmo que ela impõe, todo o
andamento das cena, inclusive, a declamação do texto. Nesse sentido, a música parece ser
pensada como o ponto de partida de todo o material restante, imagens, texto e efeitos. As
pás que marcham sem parar regidas pela composição musical utilizada, nos levaram a
pensar nos tantos obstáculos e acontecimentos da vida, como por exemplo, a sina sertaneja
nordestina em questão, que direcionam personagens como Severino diretamente para suas
covas. Em especial, este compasso binário, marcado, estabelece uma relação significativa
com o tema do poema, a morte, pois ela é, sem dúvida, a única marca na vida do qual não
conseguimos fugir.
Eis novamente a paisagem sonora atuando em efeito de síncrise, em que sons e
imagens bem combinados comunicam e provocam emoções, além de viabilizarem a
movimentação das cenas que assistimos. “Estes pontos de sincronização têm sempre um
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sentido em relação ao conteúdo da cena e à dinâmica do filme em geral. São eles que dão à
cadeia audiovisual o seu fraseado” (CHION, 2011, p. 52).
Continuando nesta linha das composições, as que são apresentadas em um só e
breve momento na produção, uma cena esboça um tom cômico em relação à imagem. A
cena compreendida, aproximadamente, aos 25’50” da animação, mostra o corpo nu de uma
mulher, atraente e sensual, acompanhado de um crânio de vaca seco. Essa cena pode ser
lida como a morte, que muitas vezes se apresenta sedutora. Indicam também, as tantas
tentações da vida que podem ter interrompido a viagem de muitos retirantes por caírem
nessas armadilhas ao cederam a “possíveis encantos” disfarçados pelo que lhes parece
belo, deixando seus sonhos pelo meio do caminho.
Precedidos por sons de efeitos recorrentes nesta produção, crescentes e em
movimento ascendentes, ou seja, de notas mais graves para mais agudas em glissando, a
música sincroniza-se novamente com o trecho mencionado acima. Desta vez em compasso
composto (6/8), com a melodia realizada pelo contrabaixo, um leve toque de cordas de
guitarra e um suave toque percussivo similares a sinos (talvez uma meia lua)11.
Observamos por estas características certa influência no blues e/ou jazz que são ritmos
marcantes de casas noturnas onde é comum haver apresentações com mulheres sensuais.
Outro ponto relevante, em relação ao sincronismo, também é notável nesta cena, pois, a
canção começa assim que no texto a expressão ―— Se abre o chão e te envolve, como
mulher com que se dorme‖ é declamada (figura 13).

11

Meia Lua: Instrumento de percussão que tem formato como o nome diz, é vazado, aberto, com sonoridade
semelhante a um pandeiro.
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Figura 13: mulher nua com cabeça de boi
Fonte: fotograma da animação.

Outro ponto em que há a presença de uma música singular que compõe a trilha
sonora se dá a partir dos 45 minutos, aproximadamente, quando aparecem as ciganas e uma
delas prevê a triste sina do menino nascido. Temos aqui uma melodia chorosa apresentada
sob o som da rabeca, um instrumento bastante representativo da música dos sertões,
incluindo a nordestina. Este instrumento apesar de ser aparentado do violino, ao contrário
dele, tem um timbre mais áspero, rústico, não aveludado, que atua em coerência com o
texto da cena. Será que o menino recém nascido já está marcado para vivenciar essa secura
e aspereza do sertão ou terá outra sina? Acrescentam-se a essa melodia, um pedal em Dó,
executado por um órgão, que mais uma vez retoma a esse aspecto parado e quase sem
movimento dos sertanejos. Temos ainda, um breve contracanto do contrabaixo e o
andamento mais lento, que contribuem para essa sensação um tanto melancólica da
história.
O poema encomendado a João Cabral de Melo Neto se trata de um Auto de Natal.
Neste sentido considerando o estereótipo estabelecido pelas tradições envoltas na temática
natalina, em que a chegada de Noel com seu trenó é acompanhada de sons, dentre outros,
dos pequenos sinos pendurados no pescoço de suas renas, poderíamos relacionar a
presença dos “sininhos” que constantemente surgem em meio à trilha como responsáveis
em nos fazer lembrar a época. No caso da animação, não nos referimos aos sons dos sinos
das igrejas que também são marcantes na trama, e que provavelmente se ligam ao aspecto
religioso impresso nas tantas rezas do poema.
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Ampliando nossas reflexões, percebemos que ao longo do texto, a temática natalina
pode ser percebida em alguns trechos, mesmo que poucos, quando é abordado o
nascimento, como o da criança descrito anteriormente. Logo, estes sons de pequenos sinos,
e outros como os das aves que nem sempre vemos nas imagens, e alguns outros de efeitos
que compõem a ambiência sonora, podem estar relacionados com o conceito de acusmática
que é na verdade o exercício de ouvir os sons sem visualizar sua fonte, sua causa, e que
desta forma criam certo mistério a esse respeito (CHION, 2011). Mais do que criar
suspense e mistério sobre de onde surgem estes sons, como são produzidos, eles também
colaboram para provocar o pensamento para os significados que este material sonoro pode
indicar.
Por se tratar de uma obra natalina, a temática de nascimento é de suma importância
para dar coerência e, neste caso, são dois os trechos que evocam tal tema, as visões das
ciganas como já mencionadas acima e o trecho que caminha para o final da animação,
quando é nascido um menino que, como contam os versos do texto, tem sua beleza e
formosura. Novamente, a trilha que acompanha a cena é a composição em RÉ Maior,
marcada pelo toque do violão, de caráter um pouco mais alegre que se torna pertinente
neste momento, já que se trata do nascimento de uma criança (figura 14). Relevante
mencionar que temos nesta música os pedais e o andamento mais moderado que a
caracterizam, apesar de tom maior, ainda um tanto quanto melancólica, estabelecendo uma
coerente ligação com o fato de que eis ali, possivelmente, mais uma criança marcada para
sofrer, mais um Severino retirante que, por vezes, não escapará de sua sina.

―— E belo porque o
novo todo o velho contagia.
— Belo porque corrompe
com sangue novo a anemia.
— Infecciona a miséria
com vida nova e sadia.
— Com oásis, o deserto,
com ventos, a calmaria.‖
Figura14: Nascimento do menino
Fonte: fotograma da animação
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Ao soar destas palavras eis que surge o som de um tipo de apito em um intervalo
dissonante de segunda menor (ré-ré#), provocando novamente aquele estranhamento do
início e criando um suspense do que há por vir para fechar este trajeto. Interessante que na
imagem vemos a “morte” com sua cabeça seca de vaca se afundando na água, cuja leitura
foi de que ela tenha sido vencida por Severino, pelas forças de suas esperanças neste trajeto
longo e inserto pelo qual passou. Concomitante a isso a trilha produzida pelo som de um
acordeom e do movimento das águas, vai diminuindo e afundando juntamente com a figura
em foco (figura 15).

Figura15: Morte afundando.
Fonte: fotograma da animação.

Ao final da animação, em meados dos 51’08” voltamos ao tema em DÓ menor
marcado pelo acordeom, novamente sob influência modal e com uma particularidade, um
trêmulo, que nada mais é do que uma oscilação da frequência sonora do instrumento na
execução da música, e a progressão do andamento que acelera em sincronismo como os
pés apressados de Severino que correm, em travelling, após ter passado por cima da morte
(a cabeça seca de vaca de cenas anteriores) indo ao encontro a essa nova-velha vida,
mesmo que ela seja uma vida Severina (figura 16).
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Figura 16: pés de Severino.
Fonte: fotograma da animação.

Michel Chion afirma que o trêmulo, comumente utilizado pela música sinfônica e
grandes óperas, cria um “sentimento de tensão dramática, de suspensão e de alerta” (2011,
p. 23). Deslocando esta afirmação para pensar nesta cena, este mesmo efeito de “tremer” o
som do acordeom pode nos indicar as mesmas sensações, apontadas pelo autor citado,
vivenciadas por Severino a esta altura de seu caminho. Simultâneo a parte musical
mencionada, este trecho da animação também apresenta sons das águas (possivelmente do
mar de Recife), e som dos passos de Severino, dando movimento à cena. O acordeom de
um dinâmico crescente e acelerado após chegar a um ponto culminante, vai desfazendo-se
através do fade-out12 até que ouvimos e vemos os pés do retirante pisar na lama do
manguezal espirrando lama nas “lentes da câmera” finalizando a animação com o ecrã13
totalmente preto.
Por fim, o filme já nos créditos finais tem seu encerramento marcado pela retomada
da composição em Mi menor de pedais fixados na tônica MI, em caráter de marcha, quase
fúnebre, na qual podemos pensar que a morte anunciada no início da trama, mesmo que
não tenha conseguido levar o protagonista, permanece presente e marcante na sina destes
brasileiros que cotidianamente continuam em sua caminhada.
A retomada desta composição pode sugerir que mesmo com todo este caminho
percorrido, mesmo com a chegada a tão sonhada Recife, os tantos sofrimentos deste povo
continuam presentes, nada mudara desde o início deste conto. O tema–problema do poema
12
13

Efeito em que o som vai diminuindo de intensidade e volume até desaparecer.
Termo utilizado para nomear a tela onde são exibidas as imagens de produtos audiovisuais.
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continua o mesmo de antes e, por isso, a mesma música, que no início da animação, nos
anunciava a trajetória sobre a fuga do sertão é novamente apresentada para finalizá-la.

O desdobramento harmônico e polifônico em música, pode ser
compreendido como uma sucessão de tensões e relaxamentos, de
unificações e divergências entre as partes dispostas gradualmente, opostas
em sucessivos acordes para em seguida se resolverem na sua unidade
mais simples [...] (ROSOLATO apud DOANE, 1991, p. 470).

Essa citação nos ajuda a explicitar que todas estas tensões e relaxamentos, toda essa
carga harmônico-melódica presentes na construção desta paisagem sonora, nos
possibilitam, de fato, vivenciar profundamente em nós essas mesmas sensações, tensões e
calmarias. Não se trata, apenas, de um perfeito sincronismo técnico entre som e imagem,
mas nesta produção, um conjunto de sons e imagens idealizado e organizado que fazem
desta animação uma obra de arte. Por conseguinte, “o fato de o som e a imagem evoluírem
como um par de dançarinos perfeitamente combinados constituía por si só um espetáculo”
(CHION, 2011, p. 55). Estes elementos, sonoros e imagéticos, bem organizados,
viabilizam que seja possível não apenas compreender do que se trata o texto ou qual
história nos conta, mas a paisagem sonora em comunhão com as imagens proporcionam
que sejamos tocados, transformados, provocados quando assistimos a uma produção como
essa.
Por este caminho percorrido até aqui, compreendemos este como um percurso
inventivo e de formas de expressão para pensar em reflexões que dialoguem com sons e
imagens no cinema de animação, para que a partir disso, possamos nos lançar em uma
atividade em que ouvir e ver se tornem movimentos mais comuns em nosso meio, e que
disparem um tipo de percepção ampliada em nós como espectadores.

O envolvimento sonoro transforma a experiência fílmica em uma
experiência interativa, uma vez que a complexidade possível em relação
às construções sonoras exige dos espectadores atenção e interpretação
elevadas de diversas informações simultâneas: diálogos – compreensão
do que é dito; ambientes sonoros – situação na cena; ruídos e efeitos
sonoros – percepção das marcações; música – clima emocional.
(FONTELES, 2014, p. 60).

A construção sonora tem uma importância muito grande numa obra, mas, para
compreender isso é preciso se perguntar “o que ouvimos”, “o que sentimos quando
ouvimos”, “que imagens se relacionam a determinados sons”, enfim, questões que nos
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fazem ver e ouvir mais de uma produção audiovisual e, com isso, nos ajudam a construir
diferentes leituras desse produto.
Um produto audiovisual é constituído por sons e imagens em movimento onde
ambos têm seus valores e atribuições específicas, e que bem organizados e sincronizados
contribuem não apenas para o entendimento da narrativa proposta, mas também podem
provocar em nós diversos afectos. Todavia,

A responsabilidade do som é envolver a audiência, criar tensões ou
calmarias sem que seja necessariamente pontuado como um elemento
externo à imagem, fazendo parte daquele contexto apresentado. Isso
configura como um jogo de sensações, tomando partido da sinestesia para
amplificar a experiência fílmica (FONTELES, 2014, p. 61).

Deste modo, toda e qualquer análise ou estudo com esta temática, o conjunto de
sons e imagens em uma determinada produção para as telas, “tem por objetivo perceber a
lógica de um filme ou de uma sequência na sua utilização do som combinado com a
imagem. Isto num propósito de curiosidade, de conhecimento, mas também de apuramento
estético” (CHION, 2011, p. 145).
Em geral estas vozes que compõem a paisagem sonora da animação, vozes que vão
desde a fala dos personagens a todos e quaisquer âmbitos sonoros, recitam a nós os versos
de João Cabral de Melo Neto em uma linguagem que viabiliza sua apreciação estética,
como arte que é, e o disparar de algumas sensações e alguns sentimentos, evocando
emoções.
A paisagem sonora tem o poder de nos permitir chegar a lugares totalmente
desconhecidos dentro de cada um de nós, pois a subordinação da voz à tela, e nos
referimos à voz como o som de modo geral “faz com que a audição e visão trabalhem
juntas, produzindo uma “alucinação” de um completo mundo sensorial” (DOANE, 1991,
p. 470). Comungando no mesmo sentido, Rosolato (Apud DOANE, 1991, p. 469) diz que a
voz na música apela para a nostalgia, por uma “encantação genuína” de corpos, ou seja, ela
tem o poder de nos afectar diretamente e nos conduzir aos sentimentos impressos na
película.
Sons de vozes, ventos, passos, águas, silêncio, vazio, sons de efeitos, de trajetos, de
caminhos, músicas, sonoridades que além de darem suporte e continuidade às cenas atuam
de modo a provocar emoções. Música que também liga um quadro a outro em alguns
momentos temporizando, vetorizando, dando o movimento às imagens e à dramática do
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poema. Ora música sonora, ora música silenciosa complementada pelo preto sombrio da
imagem.
De uma página em branco a equipe de sound designers compõe, compasso a
compasso, a atmosfera sonora da animação, organizando de maneira intencional e
inventiva essa grande obra musical que é a paisagem sonora de Morte e vida severina.
Nesta pesquisa, buscamos decupar a animação a fim de estudar as relações entre sons e
imagens, mapeando algumas das características que as compõem, pois entendemos que
exercícios como estes, viabilizam compreender um produto audiovisual como potência
educativa, pois este dispara afectos, provoca transformações e consequentemente
educações, além de refinar nossa apreciação estética e nossa percepção sonora.

A sonosfera dos filmes é construída de tal forma que possa convencer os
espectadores/ouvintes de que cada um daqueles sons é mesmo fruto dos
ambientes representados, criando uma curiosidade para extrapolar o
espaço fílmico determinado pelos enquadramentos de câmera e explorar
todo o universo que há por trás do que é visualizado. O som contribui
para contar essa história, seja dentro ou fora da narrativa, no espaço
fílmico ou na sala de cinema (FONTELES, 2014, p. 99).

Talvez seja preciso percorrer mais caminhos como estes, andando por outros
rumos, outras maneiras de pensar o som nos produtos audiovisuais. Não se trata de
estabelecer um padrão nesta perspectiva com a qual temos caminhado neste processo até
aqui, mas disparar outros desdobramentos, outras possibilidades, outras traduções, novas e
diferentes maneiras de se contar uma mesma história...
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Capítulo 03: MORTE E VIDA SEVERINA
A MINISSÉRIE PARA TV.

Quando escrevi Morte e vida severina, tinha a impressão de
que seria uma coisa tão popular quanto os romances do
Nordeste, os romances de cordel. Quando o livro saiu, vi que
quem me elogiava eram os intelectuais.
(Trecho da entrevista dada por João Cabral de Melo Neto a Geneton Moraes Neto, 1986)
(MELO NETO, 2016, p. 17).
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CAPÍTULO 03: MORTE E VIDA SEVERINA: A MINISÉRIE PARA
TV.

Neste capítulo acompanhamos os passos de Severino retirante pela decupagem da
minissérie de TV produzida pela rede Globo em 1981, com roteiro e direção de Walter
Avancini, arranjos e direção musical de Murilo Alvarenga e temas musicais de Chico
Buarque de Holanda. Morte e vida severina conta em seu elenco com os atores José
Dumont, Elba Ramalho, Tânia Alves, Sebastião Vasconcelos, Cacilda Lanuza, Marta
Overbeck, Glaucia Oliveira, José Santa Cruz e Agnaldo Batista. Exibida como especial de
fim de ano da emissora, a produção foi premiada com o Internacional Emmy Awards 1982,
e o prêmio Ondas no mesmo ano.
A partir desta pesquisa consideramos que a minissérie trata-se de uma tradução do
poema original de João Cabral de Melo Neto, pois é constituída por outro suporte diferente
da escrita – neste caso a linguagem audiovisual. Possivelmente por se tratar de uma
produção para TV, é comum que este movimento de transposição de linguagens a partir de
obras da literatura brasileira, seja considerado como uma adaptação.
De acordo com Marcos Rey (2003) as adaptações quase sempre estão fadadas à
impossibilidade do aplauso unânime, isso porque o público que leu a obra literária tem
expectativas maiores em relação à fidelidade da adaptação e quer ver o livro na tela.
Porém, em geral, os adaptadores, precisam adequar em minutos de exibição inúmeras
páginas da obra original, exigindo muita criatividade do profissional que irá adaptar uma
obra, a fim de que esta não seja “simples resumo, sem aquela marca suspeita do “baseado
em”, significando “parcial adaptação” (REY, 2003, p. 59)
Já em uma produção para TV ou cinema, “baseada em” outra obra literária, o que
prevalece é uma inspiração na trama principal do livro, aproveitando o enredo para criar
outros secundários, histórias paralelas e que não, necessariamente, constem na obra
original, ou então, pode ocorrer certa apropriação dos personagens por parte do autor da
adaptação, envolvendo-os em outras tramas.
Por meio dessas considerações, talvez fosse possível nos contentarmos em
considerar a minissérie como uma adaptação, como o senso comum delimita. Contudo, a
partir dos estudos de Plaza (1987) apontamos para o fato de que como a minissérie é
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construída pelo suporte da linguagem de sons e imagens em movimento, diferindo-se,
portanto, da linguagem (escrita) da obra original, a minissérie é compreendida neste
trabalho, como uma tradução, assim como a animação apresentada no capítulo anterior.
São muitas as possibilidades de traduções, em diferentes meios, para representarem
um objeto original que se deseja traduzir. As traduções podem, inclusive, servir de
inspiração para outras operações dessa espécie. Um exemplo disso é nossa compreensão de
que possivelmente a produção televisiva tenha sido inspirada também pela peça teatral
promovida pelo grupo de teatro Tuca, uma das primeiras obras oriundas do poema de João
Cabral de Melo Neto.

O espetáculo Morte e vida severina, uma montagem do poema homônimo
de João Cabral de Melo Neto, estreou em 11 de setembro de 1965,
inaugurando o Tuca, o Teatro da Pontífice Universidade Católica de São
Paulo. Depois de apresentações em São Paulo (Tuca) e no Rio de Janeiro
(Maison de France e Ginástico), a peça seguiu para a França, onde
recebeu o grand prix do IV Festival Mundial de Teatro Universitário em
Nancy, em maio de 1966. Com isso o elenco foi convidado para a avantpremière no Théatre des Nations, em Paris. A repercussão entre o público
e a crítica foi imensa. Após apresentações em Portugal, o grupo retornou
ao Brasil, já com vários convites. Alguns foram aceitos, mas a maioria foi
atendida pelo grupo de Paulo Autran, que assumiu a peça com a mesma
direção de Silnei Siqueira (SECCHIN, 2016, p. 105).

A peça de teatro, embora não seja o foco deste trabalho, merece destaque por ter
sido produzida numa época difícil da história do Brasil, cercada pelo autoritarismo e força
militar, nos possibilitando perceber a temática política implicada no texto de “Morte e vida
severina” acerca das desigualdades sociais e a pobreza que, ainda hoje, está presente em
nossa cultura. Segundo Lima (2016, p. 86):

[...] não era uma peça de denúncia da miséria do nordestino mas contra
uma revolução feita de cima de para baixo, pela força bruta militar,
contra a expansão de um povo que queria conquistar um lugar ao sol. Ali
se representava tudo o que há de mais contrário ao regime que se
instalava no Brasil.

O livro ―Morte e vida Severina – edição especial‖, lançado no ano de 2016, em
comemoração aos 60 anos do poema, expõe ainda que, a princípio a peça não sofria
censura por se tratar da produção de uma Universidade Católica e, só depois de algum
tempo é que os perseguidores começaram a perceber algo suspeito na produção. Desta
forma, Lima (2016, p. 88), considera que “Morte e vida... é uma peça sociológica: esse
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conjunto poético, dramático, musical, estudantil, de protesto, dá um globalismo sobretudo
de sentido brasileiro”.
Durante a produção da peça teatral, Chico Buarque foi convidado por Roberto
Freire para musicar a obra, seria sua primeira composição feita sob encomenda. Chico
ainda era estudante, não entendia nada de teatro, mas começou a frequentar as reuniões e
discutir com o grupo para sua criação. Em suas palavras14: “então o Roberto me convidou
para um trabalho de equipe e eu fui com um pouco de medo. Aliás, nunca musiquei um
poema: acho que foi uma experiência única, principalmente porque foi a primeira
encomenda como compositor. [...] O que sei é que foi muito difícil musicar Morte e vida
Severina” (BUARQUE IN MELO NETO, 2016, p. 73).
Alguns anos depois, a Rede Globo lança a minissérie para TV, cujos temas
musicais são assinados por Chico Buarque de Holanda e os arranjos e direção musical de
Murilo Alvarenga, concretizando um produto cultural em suporte audiovisual traduzido do
poema homônimo de João Cabral de Melo Neto por toda a equipe envolvida naquele
trabalho.
Neste caminho errante, pela descrição e análises dos sons e imagens lançamos mão
de algumas reflexões acerca da obra, discorridas neste capítulo. A ênfase deste texto está
na construção imagética da minissérie, para tal, abordamos algumas noções da linguagem
cinematográfica, como planos e enquadramentos utilizados para a composição deste
produto a fim de compreendermos as possibilidades educativas nele presentes. No que
tange à trilha sonora, comtemplamos os parâmetros musicais compreendidos por melodias,
harmonias e ritmos explícitos, majoritariamente, nos versos musicados que juntos com o
texto declamado e as imagens capturadas, compõe a produção para TV.
No que tange aos aspectos sonoros nesta produção, ressaltamos que os fragmentos
musicais aliados às imagens, viabilizam a construção e compreensão da narrativa na
minissérie, constituindo deste modo, o efeito de síncrise. De acordo com Chion (2011, p.
54), síncrise é a “(palavra que aqui combina com <<sincronismo e síntese>>) é a soldadura
irresistível e espontânea que se produz entre um fenômeno sonoro e um fenômeno visual
pontual quando estes ocorrem ao mesmo tempo, isto independentemente de qualquer
lógica”.
14

Parte da entrevista de Chico Buarque gravada e transcrita pelo Jornalivro Porandubas, boletim interno da
PUC-SP, ano IV. Texto disponível no Livro Morte e vida Severina, edição especial dos 60 anos.
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Este casamento, entre sons e imagens, costura a história e nos possibilita
compreender o que assistimos, disparando sentimentos e interpretações múltiplas em cada
espectador, potencializando os afectos e transformando o tempo de exibição de tal produto
em um momento único.
Além do conceito de síncrise, consideramos que os versos cantados na minissérie
são carregados de “valor acrescentado”, que se trata do enriquecimento das imagens pela
expressão e informação que os sons possibilitam em determinada produção. Segundo
Chion (2011, p. 12), “este fenômeno de valor acrescentado funciona, sobretudo, no âmbito
do sincronismo som/imagem, pelo princípio de síncrise, que permite estabelecer uma
relação imediata e necessária entre qualquer coisa que se vê e qualquer coisa que se ouve”.
Essa relação entre as imagens e os sons, provoca emoções, sentimentos, empatia e,
além de contribuir para a compreensão da história contada/cantada, também pode auxiliar
para o exercício do pensamento crítico. Concretiza-se então, um aspecto diretamente
ligado ao “valor acrescentado” pela música, especificamente, pois ela “exprime
diretamente a sua participação na emoção da cena” e podemos considerá-la assim como
“música empática (do termo empatia: faculdade de partilhar os sentimentos dos outros)”
(CHION, 2011, p. 14).
Sons e imagens se misturam, se unem, se separam, constroem e reinventam
significados para a narrativa, trata–se de um movimento recíproco entre ambos pela
construção do produto. Estes são alguns aspectos percebidos neste estudo entre sons e
imagens da minissérie Morte e vida severina e que contribuem para as nossas reflexões no
intuito de compreender este produto cultural como potência educativa.

3.1. CAMINHANDO POR ENTRE IMAGENS E SONS.
Na abertura da minissérie, enquanto são apresentados nomes da obra, direção, trilha
sonora (ficha técnica), a música é estruturada em tonalidade de Mi menor, imbricada pelo
tom de certa melancolia, estruturadas por um instrumental enfático no violão como
instrumento predominante, sendo acompanhado dos contracantos em cordas, destacando o
viollon cello, juntamente ao som agudo da flauta. Ainda na abertura, as imagens (figuras
01 e 02) em cor laranja amarelado, num contra luz que formam silhuetas escuras, nos
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situam quanto ao lugar por onde a trama acontece, sob o calor e o forte sol do sertão. Logo,
vemos o título da obra escrito sobre a imagem de cactos cheios de espinhos, planta típica
do sertão nordestino, enquadrados em primeiro plano.

Figura 17 e 18: Cenas da abertura
Fonte: Fotograma da minissérie

Logo no primeiro trecho vemos Severino, a princípio meio distante, vem
caminhando como se se aproximasse dos telespectadores, passando de um plano mais
aberto para o plano médio.
Observando o posicionamento da câmera, constatamos que ela se encontra fixa,
pois não há movimentação, é o próprio caminhar do ator que o faz aproximar-se de nós, e
ao dizer ―Somos muitos Severinos iguais em tudo na vida:‖, aos 2’36” aproximadamente,
o emprego do meio plano nos remete a uma proximidade com o protagonista, percebendonos semelhantes a ele e a tantos outros irmãos nordestinos (Figuras 19 e 20).

Figura 19: Severino caminhando
Fonte: Fotograma da minissérie

Figura 20: Somos muitos Severinos...
Fonte: Fotograma da minissérie
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Ainda neste trecho do poema, em que Severino se apresenta, a música é
interrompida e os sons que acompanham a cena são apenas os de folhas pisadas por ele no
seu caminhar, além dos demais sons do ambiente onde sozinho se encontra. Em seguida,
em um aparente gesto de respeito, o protagonista retira o chapéu nos cumprimentado
enquanto declama ―Mas para que me conheçam melhor Vossas Senhorias e melhor
possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino que em vossa presença
emigra‖. É ai que ele nos convida a caminhar junto, andar com ele, nos dando acesso à sua
história. Parece querer companhia, a nossa companhia, marcada por nossa presença como
espectadores (Figuras 21 e 22).

Figura 21: Severino retira o chapéu
Fonte: Fotograma daminssérie

Figura 22: Severino segue seu caminho
Fonte: Fotograma da minissérie

Em seguida, após apresentar-se, Severino segue seu caminho. Neste momento,
percebemos o movimento da câmera que se abre de um plano mais fechado, quase um
close do personagem, para o um plano geral, aberto, no qual podemos notar quão pequeno
é o retirante em vista à vastidão do sertão por qual marca seu trajeto (figura 23).

Reduzindo o homem a uma silhueta minúscula, o plano geral o reintegra
no mundo, faz com que as coisas o devorem, “objetiva-o”; daí uma
tonalidade psicológica bastante pessimista, uma abrangência moral um
tanto negativa, mas às vezes também uma dominante dramática de
exaltação, lírica ou mesmo épica. O Grande plano exprimirá portanto: a
solidão[...] (MARTIN, 2003, p. 38).

Neste instante, quando temos o Plano Geral, a música é retomada construída sob a
tonalidade de Mi menor, mais uma vez nos remetendo à nostalgia presente na trama, e seu
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caráter intimista, impresso pelo choro das cordas (cello) acompanhadas pelo violão,
marcante em toda a trilha.

Figura 23: Severino em plano aberto
Fonte: fotograma da minissérie

Uma característica bastante presente em toda a obra analisada é o uso do primeiro
plano, ou close, que tem como função enfatizar um personagem, seu rosto, ou algum objeto
a que se queira destacar na película, e que, portanto, “constitui uma das contribuições
específicas mais prestigiosas do cinema” (MARTIN, 2003, p. 38). Compreendemos assim,
que o primeiro plano nos permite um encontro mais íntimo com a produção, sem barreiras,
“não comtemplamos a vida, penetramo-la” (MARTIN, 2003, p. 38).

Sem dúvida, é no primeiro plano do rosto humano que se manifesta
melhor o poder de significação psicológico e dramático do filme, e é esse
tipo de plano que constitui a primeira, e no fundo a mais válida, tentativa
de cinema interior (MARTIN, 2003, p. 39).

O rosto de Severino em primeiro plano (pp) junto com o jogo de cores, sob leve
tom do amarelo ardido do sol do sertão, em contraste com as sombras escuras que
compõem a tela, sugerem que o personagem experimenta, neste momento, sentimentos de
dúvida e/ou medo (figura 24). A trilha sonora neste trecho é compreendida por uma
composição em Mi menor e de caráter moderado a lento, em que o violão cello executa a
linha melódica, acompanhado por contracantos das cordas orquestrais. O violão também
compõe este tema musical, e em sincronismo com as imagens, percebemos a trilha a
provocar sensações e sentimentos bem como a ligar esta a próxima cena da minissérie.
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Figura 24: Close Severino
Fonte: Fotograma da minissérie

Esse recurso do jogo de luz e sombra também pode ser visto na cena ―Encontra
dois homens carregando um defunto numa rede, aos gritos de: Ó irmãos das almas! Irmão
das almas! Não fui eu que matei não!‖. A pouca luz em tom alaranjado, como a luz do
entardecer, marca o diálogo de Severino com algumas pessoas que encontrou na estrada,
carregando o defunto. Nesta cena, a perspectiva consiste no que chamamos em linguagem
cinematográfica de contra-plongée, quando a câmera está posicionada focalizando de
baixo para cima, o que para Martin (2003, p. 41) “dá geralmente uma impressão de
superioridade, exaltação e triunfo, pois faz crescer os indivíduos e tende a torná-los
magníficos, destacando-os contra o céu aureolado de nuvens” (figura 25).
Portanto, ao gravar a sequência em contra-plongée, na qual os personagens que
carregam o corpo são exibidos de baixo para cima, contrapondo-se ao sol do final do dia,
denota o triunfo da morte sobre mais um sertanejo. O pobre irmão das almas, envolto em
um lençol carregado pelos companheiros, torna-se pequeno diante desse acontecimento, de
sua morte matada.

Figura 25: Enterro irmão das almas
Fonte: Fotograma da minissérie
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Esta é uma das cenas em que Chico Buarque transforma em música, os versos
escritos por João Cabral de Melo Neto. Os atores da trama recitam, cantando as palavras
do texto sobre a morte do irmão das almas.
Aos 4’41”, aproximadamente, o violão executa uma melodia simples, em notas
longas, expressando um caminhar lento, quase estático, que funciona (assim como na
animação), como uma espécie de baixo pedal, e que pode nos remeter à monotonia, ao
pouco movimento em que Severino se encontra (Figura 26).

Figura 26: Linha melódica executada pelo violão
Fonte: Transcrições nossas.

Em seguida, estas notas são executadas repetidamente, ainda pelo violão, e tornamse o acompanhamento em que se sustentam as linhas melódicas cantadas pelos
personagens.
Esta é uma parte da minissérie que merece destaque, no que tange à composição
musical realizada por Chico Buarque. Há um movimento de troca, de deslocamento da
função da música neste trecho do poema. A banda sonora que até o momento vinha na
função de pano de fundo ou coadjuvante, passa agora a ser protagonista. É o que pode ser
constatado no fragmento ―Irmão das Almas‖, onde todo o texto é recitado em canto, ou
seja, o diálogo entre os personagens é desenvolvido pela criação musical do compositor.
Na figura a seguir apresentamos uma parte da melodia (escrita em clave de Sol),
sob a qual Severino canta os versos do texto, e logo na pauta abaixo de sua linha melódica,
(em clave de Fá), construída em uma região de notas mais graves, está escrito o
acompanhamento realizado pelo violão (Figura 27).
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Figura 27: Melodia do canto de Severino (clave de Sol), com o acompanhamento do violão (clave de Fá)
Fonte: Transcrições nossas.

Há a predominância de notas repetidas em ostinatos15 rítmicos semelhantes. É
interessante observar que Severino, à medida que se desenvolve o texto, canta em
movimento ascendente, subindo para notas ainda mais agudas. Percebemos com esta
construção, não apenas a curiosidade do personagem em relação à morte do companheiro,
mas também, certo tom de tensão e indignação dele com o ocorrido. Exemplo disso, é
quando nós nos exaltamos por alguma situação incômoda ou estressante e, até mesmo sem
perceber, aumentamos a altura (para a região mais aguda) da nossa voz (Figura 27).
Em contrapartida, os personagens que dialogam com Severino mantém seu canto
em região mais mediana em relação à dele, e com um intervalo constante de 2ª maior
descendente (mi e ré), relativamente um intervalo pequeno em amplitude, exprimindo certa
passividade e aceitação pelo fato que, provavelmente, seja bastante corriqueiro por ali, não
expressando tanto espanto em seu cantar. Também no contracanto dos companheiros de
Severino, temos a linha melódica do violão que os acompanha, apresentada a seguir
(Figura 28).

Figura 28: Melodia do canto dos sertanejos (clave de Sol), com acompanhamento do violão (clave de Fá)
Fonte: Transcrições nossas.

Após o trecho ―essa foi morte matada, numa emboscada‖, Severino modula sua
entonação vocal para notas um pouco mais agudas e o acompanhamento do violão segue o
15

Ostinatos rítmicos são estruturas rítmicas que se repetem durante determinado tempo em uma
composição ou trecho da mesma.
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mesmo movimento, iniciando uma progressão descendente nas notas lá, sol, fá# e mi.
Assim, vislumbramos que ao tomar conhecimento da morte do irmão das almas, Severino
expressa sua revolta por meio de seu canto, de sua voz.
Ao se aproximar dos 8’43” da minissérie, o acompanhamento retorna à melodia
inicial (transcrito na partitura das figura 27 e 28), e as vozes misturam-se, formando uma
espécie de cânone, terminando os versos ―Ao cemitério de torres irmão das almas, que
hoje se diz Toritama de madrugada‖ em uníssono. Deste modo, som e imagem casam-se
ao texto, todos juntos no cemitério e a uma só voz.
Alguns versos do poema original são excluídos no fim da cena, o que nos parece ter
sido necessário por questões relacionadas ao tempo da produção (duração de todo o filme),
ou ainda, pela adequação da métrica musical, para que o texto se encaixe a melodia criada
para ele. Toda a organização das imagens dessa cena, dá-se sob luz e sombra, em que um
tom amarelado colore de forma sutil o entardecer no enterro do irmão das almas. A
presença, mesmo que em menor intensidade, do escuro sombrio, em que visualizamos
apenas as silhuetas dos personagens e do ambiente, nos leva a uma ambientação ligada à
temática da morte (Figuras 29 e 30).

Figura 29: Imagens finais do enterro
Fonte: Fotograma da minissérie

Figura 30: Imagens finais do enterro
Fonte: Fotograma da minissérie

Já ao findar da cena, o dedilhar do violão ainda preservando a tonalidade de Mi
menor nos conduz ao plano seguinte, composto por imagens sobrepostas e que exibem a
paisagem por onde anda Severino, até que avistamos um rio (Capibaribe) com pouca água.
Neste instante, o retirante está ali abaixado junto às margens do rio como quem se
solidariza com ele, mesmo que esteja espantado com o que vê (Figuras 31 e 32).
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Figura 31: Rio Capibaribe Seco
Fonte: Fotograma da minissérie

Figura 32: Severino com o Rio
Fonte: Fotograma da minissérie

A trilha sonora estruturada pelo dedilhar do violão como acompanhamento, ganha a
atuação da flauta que executa a melodia. Percebemos aí, uma leve alteração no andamento
da música que passa a ser um pouco mais movida, partindo do que se assemelha ao Adágio
para um movimento Moderato.
Realizada a transição para a cena ―O retirante tem medo de se extraviar porque seu
guia, o Rio Capibaribe, cortou com o verão‖, avistamos Severino abaixado às margens do
rio, em plano geral e a câmera realiza uma movimentação para frente chamada de
travelling na linguagem cinematográfica. Neste caso, essa movimentação tem por objetivo
a “definição de relações especiais entre os dois elementos da ação [...] pode haver aí a
simples relação de coexistência espacial, como também introdução de ameaça ou perigo
[...]” (MARTIN, 2003, p. 45). Tal construção insinua que Severino está assustado, se
sentindo ameaçado ao perceber-se naquela situação, com a possibilidade de se perder, já
que as águas do Capibaribe quase não correm mais.
Deste modo, a câmera ao deslocar-se lentamente de um plano aberto para o plano
médio, enquanto Severino declama o texto (figura 33), além de possibilitar a sensação de
nos aproximar do personagem, já que estamos acompanhando-o, estabelece uma posição
de “diálogo” com ele. Além disso, podemos ainda visualizar a situação do Rio, que pobre
em água, não tem condições de guiar o retirante por seu caminho, conforme ele esperava.
Espantado, ao dizer ―Mas como segui-lo agora que interrompeu a descida?‖, a câmera
fecha um pouco mais o plano, focando o ator da cintura pra cima (plano médio ou plano
americano) ficando clara sua feição de preocupação e surpresa ao se deparar com o rio
quase sem vida (Figura34).
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Figura 33: Severino, plano médio
Fonte: Fotograma daminissérie

Figura 34: Espantamento de Severino
Fonte: Fotograma da minissérie

Erguendo-se, Severino se movimenta para continuar seu caminho e, ao ouvir vozes
em um tipo de canto, segue em frente. Na expectativa de encontrar almas vivas ali, com o
sorriso no rosto e um acelerar de seus passos, o retirante avista uma singela casa, de onde
vêm as vozes, e dá-se então a transição para o trecho seguinte do poema ―Na casa a que o
retirante chega estão cantando excelências para um defunto...‖ (figura 35). Esta cena é
enquadrada em plano geral para que possamos nos situar em relação ao local onde está
Severino, descrevendo-nos o espaço em que a trama acontece.
Chico Buarque acrescenta, nesta cena, um texto musical bastante característico do
canto das “rezadeiras” dos interiores, no que tange à linha melódica. A marca vocal
abordada pelo compositor aponta características daquele estilo de canto que são comuns
nestes lugares do sertão, imprimindo certo tom de aspereza pelos sons metalizados destas
vozes, em que as irmãs na cena, catam/rezam para que a alma do defunto descanse em paz.
A construção cênica, neste instante, se dá pelo pouco colorido, avistado pela janela
do lado de fora do casebre onde vemos Severino se aproximar, contrastado pelo escuro de
dentro da casinha, em que apenas brilha discretamente o lençol branco, em que está
enrolado o corpo que se foi (Figura 36).
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Figura 35: Severino avista o casebre
Fonte: Fotograma da minissérie

Figura 36: Severino avista o defunto
Fonte: Fotograma da minissérie

Em um movimento sutil para trás, a câmera mostra todo o corpo do irmão retirante
falecido, descrevendo não só a situação, mas também a características daquele espaço,
enquanto as vozes entoam “Uma excelência entrou no paraíso, adeus irmão até o dia do
juízo‖ (Figura 37). É interessante ressaltar, que este jogo de pouca luz na tela e o tom
escuro, podem nos conduzir a sentimentos como de melancolia e tristeza, causados pela
morte de mais um irmão.
Por volta dos 14’23” da produção, o canto passa a ser os versos escritos por João
Cabral de Melo Neto, preservando a melodia das rezadeiras. Em um ângulo invertido, o
defunto é mostrado de cabeça para baixo, pois a câmera está posicionada acima do
ambiente. Tal angulação procedente deste posicionamento, transfere-nos a condição de
assistir a cena de fora dela, além de marcar a superioridade da morte, pois ela afinal, é algo
do qual nenhum de nós pode fugir. Poderíamos nos perguntar se, devido a essa
superioridade, seria ela (a morte) a única a nos olhar por cima? (Figura 38).

Figura 37: Plano aberto defunto
Fonte: Fotograma da minissérie

Figura 38: Defunto visto por cima
Fonte: Fotograma da minissérie
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Neste trecho, os versos ―Dize que levas somente coisas de não: fome, sede,
privação‖, proclamados por Severino que de fora da casa assiste a cena, nos fazem pensar
sobre a escassez, a não fartura, a fome, sede, e a falta de oportunidades, recorrentes por
aquelas terras por onde anda, gerando consequências como a morte de mais um
companheiro de história.

Figura 39: Rostos da rezadeiras
Fonte: Fotograma da minissérie

Figura 40: Fogo ardendo
Fonte: Fotograma da minissérie

Esta é outra cena em que o primeiríssimo plano é empregado, focando o rosto das
irmãs rezadeiras enquanto cantam excelências para o defunto. Por esta estruturação,
podemos perceber, mesmo com pouca luz, seus traços cansados, sua simplicidade e
tristeza, mas ao mesmo tempo, um olhar conformado expressando a não surpresa pelo
ocorrido, já que, possivelmente, por aquelas terras a morte é acontecimento quase diário
(Figura 39). Em seguida, ainda em primeiro plano, o rosto de um velha senhora divide
espaço com o fogo a queimar da vela acesa, fogo este que nos remete à chama que arde
dentro de cada uma que ali está, queima, por não suportar mais tamanho sofrimento, morte
em vida um pouco a cada dia (Figura 40).
Aos 16’48” aproximadamente, a câmera em um movimento de travelling para trás
nos retira de dentro da pequena casa onde junto ao canto das rezadeiras nos despedimos do
defunto. Esse movimento da câmera, afastando-se lentamente do corpo sem alma, forma
uma imagem em que a janela emoldura o defunto (figura 41). Por conseguinte, avistamos
Severino do lado de fora em plano médio, pensativo, afectado pela situação. (Figura 42).
Neste momento, a melodia vocal ganha o acompanhamento dos instrumentos de cordas,
violas, cellos e violinos, enquanto o retirante continua seu trajeto.
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Figura 41: Moldura no defunto
Fonte: Fotograma da minissérie

Figura 42: Severino saindo do casebre
Fonte: Fotograma da minissérie

Nesta cena, outra vez ocorre a supressão de parte do texto original do poema
―Cansado da viajem o retirante pensa interrompê-la por uns instantes e procurar trabalho
ali onde se encontra‖, marcando novamente a liberdade que o diretor tem em efetuar tais
modificações, por tratar-se de uma obra traduzida/inspirada. Mudanças como essas se
fazem necessárias por envolver questões como orçamento, tempo do filme etc., e desde que
realizadas com domínio técnico, criatividade e ética, não prejudicam o resultado final da
obra.
Na sequência, acontece a transição para a cena onde Severino ―Dirige-se a mulher
na janela, que depois descobre tratar-se de quem saberá‖. Com início aproximadamente
aos 17’50” da produção, no que se refere ao enquadramento, o diretor opta por construir as
imagens utilizando o travelling que acompanha o personagem escondido pela seca
vegetação, a passos rápidos, por avistar à sua frente um fio de esperança (Figura 43). Em
plano geral, avistamos casas, uma criança, e Severino (Figura 44), até que o
enquadramento muda pra o plano médio e ele busca iniciar contato com a senhora que pela
janela o olha de um jeito desconfiado.

Figura 43: Tavelling, Severino
Fonte: Fotograma da minissérie

Figura44: Plano geral, Severino ao fundo
Fonte: Fotograma da minissérie
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Aos 18’25”, aproximadamente, um tema musical estruturado em tonalidade de LÁ
Maior expresso pela melodia aguda da flauta e acompanhada pelo violão, de caráter mais
alegro, reflete a expectativa de Severino em conseguir trabalho. O tom maior empregado
pela primeira vez no filme, pode aludir à ideia de encontrar boas notícias ali, ou seja, a
música imprime a alegria vivenciada pelo personagem com a possibilidade em conseguir
alguma ocupação, mesmo que temporária.
A imagem é construída sob leve angulação de cima para baixo, sendo que a mulher
na janela encontra-se mais alta em relação a Severino. Este fato é o que permite-nos
perceber sua superioridade perante a situação, comparada a pequenez do retirante que, em
um gesto de respeito retira o chapéu para iniciar a prosa com a senhora. Além de exprimir
sutil sorriso, Severino concretiza em palavras o contentamento de poder conseguir trabalho
naquelas terras, já que se vê cansado de todo o trajeto percorrido até o momento (Fig. 45).

Figura 45: Severino e a Senhora na janela
Fonte: Fotograma da minissérie

A senhora que avistamos junto com Severino na janela de sua casa é interpretada
pela cantora Elba Ramalho, que empresta sua voz cantando os versos do poema musicados
por Chico Buarque, com a característica da voz metalizada, como o canto das lavadeiras às
margens de um rio, tendo a melodia construída em tonalidade de LÁ Maior, representada
pela figura a seguir (Figura 46).

Figura 46: Primeira melodia cantada pela Senhora (Elba Ramalho)
Fonte: Transcrições nossas.
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Acima, visualizamos a construção melódica do canto da senhora com quem
Severino dialoga no desejo em conseguir trabalho. O retirante, sempre responde a mulher
declamando os versos (falado), com um tom de voz ameno e um leve sorriso, imprimindo
certo tom de humildade e respeito para com quem ele conversa. Já o canto da senhora é
acompanhado por acordes (harmonia) bem marcados, o que nos remete a superioridade
dela em relação a Severino, e logo que ela o responde, um acompanhamento de caráter
alegro, composto pela orquestração de flauta, violão e percussão, da base para a fala do
retirante.
Aproximadamente aos 19’41”, a senhora sai do interior de sua casa e ambos
começam uma espécie de dança ao qual a câmera segue o ritmo dos atores,
acompanhando-os em algumas movimentações que coreografam a cena, advindo um clima
um pouco mais tenso a partir de então. Claramente, a senhora demonstra impaciência com
o personagem e com um pequeno ramo de plantas na mão, gesticula em direção a
Severino, impondo-se a ele, para responder o que de fato ele sabe fazer (Figuras 47 e 48).

Figura 47: Câmera em travelling
Fonte: Fotograma da minissérie

Figura 48: Senhora com ramo de plnatas na mão
Fonte: Fotograma da minissérie

Após os versos ―sabe cantar excelências, defuntos encomendar? Sabe tirar
ladainhas, sabe mortos enterrar?‖, esta senhora parece se irritar com Severino por não
saber fazer nada do que esperava dele, e neste sentido, acontece um cromatismo na linha
melódica de seu canto subindo para região vocal mais aguda, até que todo o poema passa a
ser sustentado em tonalidade de Dó Sustenido Maior (Figura 49). Essa tensão provocada
pelo cromatismo e que leva à posterior alteração tonal, reafirma o drama e a tensão no
diálogo entre os personagens, e é interessante perceber que toda essa construção musical
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dá-se no momento em que o texto revela, mais uma vez, o tema da morte, corriqueira
naquela região.

Figura 49: Cromatismo na linha melódica do canto da senhora antes da modulação para Dó Sustenido
Maior. Fonte: Transcrições nossas.

A construção imagética acompanha esse movimento de tensão imbricado na cena,
pois, o enquadramento fecha-se em meio plano quando a senhora questiona Severino se ele
sabe encomendar defuntos e enterrar mortos e gesticula em direção a ele, com os ramos de
plantas nas mãos e a cena termina em close (Figura 50).
Alguns trechos do poema original de João Cabral de Melo Neto são novamente
excluídos, logo, compreendemos que isso deva-se por questões da métrica musical, e
também para que a cena não seja estendida. Um pouco mais adiante, Severino com seu
leve sorriso no rosto é enquadrado em primeiro plano e finalmente pergunta a aquela
senhora como ganha a vida. Esta o responde que, sendo a morte algo comum por ali, vive
então de a ―morte ajudar‖ (Figura 51).

Figura 50: Senhora e Severino, tensão
Fonte: Fotograma daminissérie

Figura 51: Severino em 1º plano
Fonte: Fotograma da minissérie

A partir dos 21’50” da minissérie, a trilha sonora muda de caráter que passa a ser
em andamento moderado, estruturado pelo dedilhar lento do violão. Severino ainda em
close, porém com feição mais acanhada e entristecido, quase sem esperança, questiona
mais uma vez, se não há trabalho para ele ali. A Senhora muda sua postura, percebe-se
pequena diante da situação da morte no sertão e lhe diz que, somente as profissões que
fazem da morte como tema, têm espaço por aquelas terras.
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Essa mudança na postura da mulher pode ser percebido quando a vemos abraçando
o seu próprio corpo, como quem se ve pequena, impotente diante de tal situação, e num
auto-abraço tenta proteger-se como dá, tenta ganhar a vida cercada pela morte (Figura 52).
Dividindo espaço na tela, vemos a imagem de uma criança em plano aberto, onde
avistamos a paisagem seca, com pouca vegetação e o chão de terra batida. Em relação a
esta cena, compreendemos o quanto esta menina é tão pequena diante daquele cenário e de
toda essa situação que narra a história. Aos poucos, o plano vai se fechando na criança e
somos levados a refletir sobre o destino da pobre menina. Será que ela, também já está
marcada por essa sina severina de retirante? (Figura 53).

Figura 52: A senhora se abraçando
Fonte: Fotograma da minissérie

Figura 53: Criança em plano aberto
Fonte: Fotograma do filmeda minissérie

Enquanto a mulher canta os versos finais deste trecho do poema, imagens do povo
sertanejo, inclusive crianças, são mostradas em close, dividindo conosco, espectadores, a
carga de sentimentos, preocupações, dor e sofrimento explicitados por cada feição, cada
traço de expressão em seus rostos. O que cenas como essas têm a nos dizer?
No fim deste trecho, na imagem em tom nêutro, com um tratamento envelhecido,
vemos Severino tão pequeno diante de uma estrada que não vemos o fim, indicando-nos
que o protagonista pôs-se novamente a caminhar, acompanhado apenas pelo som de um
atabaque e seus passos no chão. Uma travessia pelo sertão afora. (Figura 54).
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Figura 54: Severino no caminho sem fim
Fonte: Fotograma da minissérie

Continuando a análise, chegamos a um dos pontos mais coloridos, e que
possivelmente nos remete a esperança presente na obra. Severino avista ao longe uma
paisagem rica em cores do verde dos matos, do azul da água e do céu claro (Figura 55). O
tema em Mi menor, realizado pelo dedilhar do violão sertanejo cessa, e o retirante vai
sendo enquadrado do plano aberto ao plano fechado, com o sorriso no rosto de quem se
reabastece no trajeto por percebe ser verdade que, ao se aproximar do litoral a vida brota
do chão, das águas, do ar e, enfim, demonstra o desejo de por ali querer ficar (Figura 56).

Figura 55: Paisagem verde
Fonte: Fotograma da minissérie

Figura 56: Severino no verde esperança
Fonte: Fotograma da minissérie

A câmera posicionada atrás do retirante expõe um jogo de luz e cores em que
apenas o reflexo do sol escurece um pouco o ator, a fim de nos mostrar a imensidão de
vida que ele vê à sua frente. Severino, embebecido em tamanha felicidade, questiona por
onde estariam as pessoas daquele lugar, sendo que ele mesmo chega à conclusão de que
estejam feriando, ou seja, aproveitando de momentos de descanso e lazer (Figura 57).
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Mergulhando nas águas do rio, Severino se reabastece, lava-se, não apenas o corpo, mas
também sua alma cansada, e a expectativa de uma vida melhor ao chegar ao litoral, é
novamente (re)acendida. Até então, o que vimos constantemente na obra analisada, era
uma terra seca, sem cor, e com poucas pessoas em cena, pouca vida; agora, pela cena
presente, percebemos cores vivas de uma paisagem oposta ao que vinha até então (Figura
58).

Figura 57: Severino avisto o horizonte
Fonte: Fotograma da minissérie

Figura 58: Mergulho da alma
Fonte: Fotograma da minissérie

No entanto, rapidamente, somos levados em direção a mais um momento em que a
morte é destacada na trama. Severino, nas boas e verdes terras, ao avistar um cemitério
acredita haver poucas covas, afinal o lugar parece ter “muita vida”. Neste momento, a
câmera mostra o personagem em plano geral, na função novamente de expor o espaço, o
ambiente onde ele está. Lentamente, em movimentação lateral, as lentes registram ao longe
um pequeno cemitério de cruzes brancas, ainda em plano aberto (Figura 59). O tema
musical firma-se agora em Dó menor, induzindo à tristeza, marcada pela morte de outro
irmão do sertão, além do tom de surpresa e espanto vindos de Severino que não acreditava
haver morte por ali.
A presença de outra cena de enterro aparece na tela, porém desta vez, ao contrário
da que vimos no ínicio da trama, registrado com pouca cor e num jogo de luz laranja em
contraste com o escuro das sombras, agora é construido de maneira oposta. A esta altura da
minissérie, vemos claramente as pessoas que seguem o cortejo rumo à cova e o corpo
sendo retirado dos lençóis onde é carregado, constatando a presença viva das imagens
coloridas e iluminadas pelo sol claro e forte do set de gravação. O plano aberto nos
possibilita dimensionar a simplicidade daquele cemitério pela descrição clara de toda a
movimetação em cena (Figura 60).
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Figura 59: Cemitério, plano geral
Fonte: Fotograma da minissérie

Figura 60: Enterro em cores
Fonte: Fotograma da minissérie

Neste instante, o uso de um ângulo diferenciado – de baixo para cima – é
empregado, mostrando os irmãos que carregam o corpo falecido acompanhados pela
melodia em Dó menor (Figura 61). Posteriormente, a música cessa e novamente na mesma
angulação, a câmera filma em plano médio, os rostos do personagens que recitam os versos
do poema (Figura 62).
É pertinente refletirmos que o uso desse tipo de angulação favorece a relação do
que vemos na tela com nossas afecções. Geralmente, enquadramentos nesse tipo de ângulo,
apesar de destacar o personagem o deixando maior, superior, neste caso especificamente,
tem efeito contrário, pois nos coloca, como espectadores, inferiores e menores diante da
morte, impotentes diante do que passa com nossos irmãos retirantes. Por conseguinte, este
é um recurso cinematogáfico que sofre uma espécie de deslocamento de sua função
habitual em que de maneira criativa e bem empregado, viabiliza um outro olhar, um outro
modo de criação.
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Figura 61: Irmãos carregando o defunto
Fonte: Fotograma da minissérie

Figura 62: Irmãos recitando o poema
Fonte: Fotograma da minissérie

Este é um dos poucos e curtos momentos da minissérie em que o texto, ao ser
declamado pelos personagens, é também acompanhado pelo fundo musical. Neste caso,
referimo-nos à melodia apresentada em Dó menor executada pelo violão. Há ainda, uma
alteração na forma do texto que inicia-se na minissérie a partir dos versos ―viverás para
sempre na terra que aqui aforas: e terás enfim tua roça‖. Como mensionado
anteriormente, o plano fechado no rosto dos retirantes que recitam palavras ao falecido,
marca o tom de cansaço e o conformismo com a morte corriqueira de seu povo. Ocorre
aqui, a supressão de algumas linhas do texto original reforçando ser esta, uma das
características possíveis em uma tradução como essa.
Já no fim da cena, a câmera realiza uma movimentação para frente como se fosse
um zoom, e se fecha em primeiríssimo plano no rosto de uma mulher. Essa técnica
funciona basicamente para dar “realce dramático de um personagem ou de um objeto que
vão desempenhar um papel importante na sequência da ação [...]” (MARTIN, 2003, p. 45),
o que neste caso, relaciona-se ao texto ―Se abre o chão e te envolve, como mulher com
quem se dorme‖ (Figura 63). De maneira didática no momento em que o texto faz menção
a uma mulher, o enquadramento foca em uma mulher.
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Figura 63: Como mulher com quem se dorme
Fonte: Fotograma da minissérie

Por volta dos 30’56” da trama, talvez cheguemos a imaginar que o texto seguirá seu
fluxo original pois, de acordo com o poema, o trecho intitulado por João Cabral como ―O
retirante resolve apressar logo os passos para chegar logo ao Recife‖ é o próximo a ser
interpretado. Porém, somos surpreendidos por mais uma modificação do texto. Walter
Avancini decide retomar os versos do início do fragmento anterior “Assiste ao enterro de
um trabalhador de eito e ouve o que dizem do morto os amigos que o levaram ao
cemitério‖, cantados pela interpretação, desta vez, de Tânia Alves, imprimindo em seu
canto o tom de descontentamento com a realidade dos irmãos trabalhadores, explícito pela
aspereza e imponência de sua voz.
A construção musical se dá sob a tonalidade de Dó menor, a mesma da música que
até então acompanhava (como trilha de fundo) o recitar dos versos do poema, iniciada com
uma breve introdução (Figura 64). Na verdade, esta introdução musical é a estrutura em
que o canto da personagem se apoia, ou seja, o acomapnhamento para a linha melódica de
sua voz. Esta composição é executada pelo violão e, em algumas partes do texto
transformam-se em uma canção repetidas pelo coro, funcionando como um refrão. A
participação de um coro de vozes entoando frases que são retomadas constantemente, é
uma das muitas caracaterísticas de produções como os musicais.
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Figura 64: Acompanhamento realizado pelo violão (transcrito para piano)
Fonte: Transcrições nossas.

A linha melódica cantada por Tânia Alvez (Figura 65) não sofre grandes alterações,
apenas pequenas mudanças de rítmo para que a letra se encaixe na métrica da canção. Os
dois últimos versos de cada estrofe, que correspondem aos três últimos compassos da
partitura abaixo, são repetidos pelo coro, até que, ao final da cena todos cantam como em
cânone partes aleatórias do texto.

Figura 65: Linha melódica da personagem de Tânia Alves.
Fonte: Transcrições nossas.

Severino resolve apressar seus passos e chegar logo em Recife, neste sentido,
também o diretor da minissérie exclui parte do poema enfatizando a transição para os
momentos finais da trama. Severino, ao dizer os versos finais ―Sim, o melhor é apressar o
fim desta ladainha...‖ continua o caminho, até que o avistamos em meio a uma ponte já na
cidade grande (Figura 66). Os sons, neste momento, são ambientes, isto é, sons de
automóveis e demais ruídos de uma grande metrópole, captados pelo som direto durante as
gravações. O protagonista pisa agora no asfalto da cidade tendo chegado ao seu destino.
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Figura 66: Severino chega a Recife
Fonte: Fotograma da minissérie

A câmera posicionada a certa distância filma, em plano aberto, Severino pequeno
diante de tantos prédios e carros. Neste sentido, a escolha de tal plano, tal enquadramento,
nos mostra não somente o espaço onde o personagem se encontra, mas ainda, sua pequenez
diante daquele lugar estranho a ele, ao qual o reserva os mais inesperados encontros.
Severino, aparentemente cansado, encontra-se sob a sombra de uma árvore, num
enquadramento em meio plano, com o rosto abatido (Figura 67). O retirante senta-se
enconstado no muro até que de repente escuta vozes que conversam uma prosa um tanto
curiosa. Neste momento, a câmera vai se afastando lentamente em um travelling para cima
e para tráz e o enquadramento muda, e por uma angulação superior, avistamos Severino
que curioso escuta a conversa dos dois coveiros do outro lado, separados pelo muro que
divide a cena e os personagens (Figura 68). Este muro suscita a pensar não só a divisão que
um muro proporciona, mas também das divisões do cemitério entre ricos e pobres,
conforme indica a conversa entre os coveiros.
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Figura 67: Severino cabisbaixo
Fonte: Fotograma da minissérie

Figura 68: Severino escuta os coveiros
Fonte: Fotograma da minisérie

Nesta cena, os coveiros dialogam recitando os versos do poema serenamente,
expondo a temática da morte como algo comum e corriqueiro, sobretudo por ali, no
cemitério. Não há fundo musical neste trecho, apenas o som direto, captado pelos
micorfones nas filmagens. Pelas análises realizadas neste trabalho, compreendemos que
essa opção pelo “silêncio” possa estar relacionada ao fato da cena acontecer em um
cemitério, “lugar de paz”, do descanso das almas, portanto, não cabendo aos personagens
incomodá-las com ruídos.
Um ponto interessante em relação às imagens, é o posicionamento da câmera por
tráz dos coveiros enquanto andam lentamente pelas “avenidas” do cemitério, remetendo à
figura da morte que o tempo todo está ali, acompanhando-os, esperando apenas a hora
certa de os/nos surpreender pelas costas. Esta parte do poema original é bastante extensa e,
provavelmente, o diretor Walter Avancine tenha optado por enfatizar os versos que
marcam a desigualdade, a desesperança e a morte certa de quem vem do sertão esperando
conseguir melhorar de vida quando, na verdade, estão seguindo o caminho do próprio
enterro.
Ao ouvir a prosa dos companheiros no cemitério, Severino parece decepcionado,
triste e mais uma vez sua fé é abalada, ao observarmos suas feições. A câmera antes de ir
se fechando em um plano mais aproximado do protagonista, através da movimentação
lateral, nos mostra o que parece ser o rio seco e poluído, sem vida (Figura 69). Esse fato,
possívelmente, contribui para que o retirante sinta-se decepcionado com o que vê, afinal,
não era isso o que esperava encontrar quando chegasse em Recife.
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Severino agora em voz e versos, deixa clara sua indignação, seu descontentamento
e certa passividade diante da situação e aceita ter seguido seu próprio enterro, neste
caminho pelo qual passou. Novamente, a câmera se fecha em primeiríssimo plano no rosto
de Severino que olha ao longe, no horizonte, pensando em apressar a morte que para ele,
naquele momento, já é mais do que certa (figura 70). Também aqui, o silêncio é o que
impera, o som do vazio remetendo-nos ao medo da morte que pode estar bem perto, a
melodia silenciosa da morte em vida.

Figura 69: Travelling rio
Fonte: Fotograma da minissérie

Figura 70: Rosto de Severino desolado
Fonte: Fotograma daminissérie

Ao fim da fala do personagem, a trilha é retomada em tonalidade de Mi menor,
mantendo o caráter melancólico, executado pelas cordas do violão e o sopro da flauta.
Durante a canção, as cenas alternam-se entre crianças e adultos cercados não só pelo
lamaçal do que parece ser um manguesal onde, inclusive, Severino caminha atolando-se no
barro, mas também, pela pobreza e escassez de vida dos moradores daquele lugar. Esse
movimento das cenas, com o fundo musical empregado, podem nos levar a refletir o
quanto as desiguladades em nosso país são tão presentes. Quantas pessoas se poem a
caminhar rumo à cidade grande em busca de seus sonhos? Quantas, ao chegar em seu
destino, se depararam com uma realidade bem diferente do imaginado?
Nos 42’18” da minissérie, chegamos ao que compreendemos tratar-se de um dos
momento mais emocionantes da trama. A música cessa, Severino senta-se ao lado de Seu
José, mestre carpina, e iniciam um diálogo em que o tom da desesperança mesclados com
o desejo de se entregar à morte, vivido pelo protagonista, é contrastado pelo pequeno
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sorriso iluminado de acreditar na vida, mesmo que seja ela feita de retalhos, do Senhor que
com ele está à beira do rio (Figura 71).
Severino não percebe outra saída a não ser se entregar, está cansado, morto em
vida, e busca no diálogo com o mertre carpina algo em que possa se apoiar para não
prosseguir com sua idéia de interromper a caminhada. O primeiro plano que enquadra os
olhares e feições dos personagens tem seu ápice quando um close captura a lágrima que
escorre no rosto do retirante ao dizer ―Seu José, mestre carpina, que diferença faria se em
vez de continuar tomasse a melhor saída: a de saltar, numa noite, fora da ponte e da
vida?‖. Seria essa a lágrima de uma alma seca que chora, por dentro e por fora, talvez por
arrependimento de ter saído de sua terra deixando seu povo para tráz em busca de um
sonho perdido? Talvez a essa altura, já um sonho que nunca existiu, afinal, como pensar
em vida se até agora tudo o que ele, Severino, presenciou foi a morte mesmo quando em
vida? (Figura 72).

Figura 71: Diálogo a beira rio
Fonte: Fotograma da minissérie

Figura 72: Lágrima de Severino
Fonte: Fotograma da minissérie

Seu José, mestre carpina, é surpreendido pelo desejo de morte do amigo Severino, e
sem mais o que dizer se cala. Outra vez, o silêncio, mesmo que breve, impera na cena, até
que uma simpática senhora com largo sorriso, grita de longe, anunciando a chegado de um
menino nascido, filho de Seu José (Figura 73). É neste momento, a primeira vez em todo a
minissérie, em que a temática do nascimennto é contemplada. Uma cena projeta o rescém
nascido nos braços de uma moça (Figura 74), e ouvimos os versos de João Cabral de Melo
Neto declamados como música.
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Figura 73:Senhora anuncia o nascimento
Fonte: Fotograma da minissérie

Figura 74: Menino nascido
Fonte: Fotograma da minissérie

Neste trecho, uma estrofe do poema, no caso a primeira, tansforma-se no refrão
pelo qual a voz doce e alegre da mulher o repetirá por algumas vezes, sempre que os
demais personagens declaramerem seus versos, num movimento intercalado entre canto e
fala. A construção musical funda-se em tonalidade de Si menor, porém, mesmo assim,
imprimem um caráter mais alegre, remetendo à felicidade em cena provinda pelo nascer de
uma criança.
A linha melódica é acompanhada pelo violão e construída sob harmonia
diferenciada, com modulação para a tonalidade de Dó Maior, na verdade, uma breve
passagem por este tom, e logo retornando ao Si menor inicial (Figura 75). Enquanto
recitam os versos, o acompanhamento da melodia ressoa ao fundo até que novamente o
refrão é cantado.

Figura 75: Melodia cifrada (harmonia) do canto do nascimento
Fonte: Transcrições nossas.

Em relação às imagens, uma em especial chama a atenção, sobretudo pela
angulação em que foi construída. A criança nos braços da mulher é mostrada de baixo para
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cima, contra-ploongée, sugerindo a grandeza e superioridade da vida e da esperança
expressa pelo nascimento de uma criança ao mundo (Figura 76). Anteriormente, esta
angulação havia nos mostrado a superiodade da morte e, desta vez, mostra a supremacia da
vida, através do nascimento, fazendo alusão ao nascimento do menino Jesus, nos
lembrando que esta obra é, afinal, um auto de natal pernambucano.

Figura 76: Nascimento superior, esperança
Fonte: Fotograma da minissérie

As imagens das pessoas serenas e sorridentes, transmitem a alegria que tráz o
nascer de uma criança. As mulheres ao redor da criança, enquanto o canto é exaltado,
dividem a tela com o menino chegado que tem seu rosto sereno e sonolento, enquadrado
pelo plano médio (Figura 77). Talvez passe despercebido aos olhos de quem assiste a
minissérie meio destraído uma cena singular no filme; a dos pés em close da criança recém
nascida (Figura 78).
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Figura 77: Rosto da criança
Fonte: Fotograma da minissérie

Figura 78: Pés da criança
Fonte: Fotograma da minissérie

Esse enquadramento dos pés, em primeiríssimo plano, nos possibilita refletir: serão
esses pés como os de Severino, que caminharão pelo árido chão dos sertões Brasil afora ou
atolarão no lamaçal, no mangue em Recife? Ou trariam consigo a marca de um futuro
diferente que seguirá outros caminhos?
Este trecho do poema, encerra-se com o canto das mulheres que dizem repetidas
vezes ―todo o céu e a terra lhe cantam louvor‖, exaltando a temática do nascimento a
alegria e felicidade que ele tráz consigo, onde quer que aconteça. Um acorde final em Si
menor é arpejado pelo violão finalizando a cena.
Caminhando para o fim desta produção, o baião nordestino é empregado na
produção, marcando de outra forma, o caráter de alegria e exaltação proporcionados pelo
começar de uma nova vida. É este baião, tocado pelo acordeom, a zabumba e o triângulo,
que acompanha a entrega de presentes que o povo vizinho traz à criança, assim como os
reis magos fizeram com o menino Jesus, reforçando, mais uma vez, que trata-se de um auto
de natal.
Subtamente surgem duas mulheres estranhas, duas ciganas advindas das águas do
rio, que anunciam ler o futuro do menino. As ciganas aparecem do nada e de uma imagem
sombreada passam a serem vistas nitidamente por nós espectadores e por todos que ali
estavam. É interessante observarmos os efeitos especiais empregados nesta cena realizada
em 1981, considerando o pouco tempo da TV a cores no Brasil, e também que os recursos
para efeitos especiais eram ainda muito precários.
Bem provável que a técnica utilizada para tal efeito, é o da sobreposição de
imagens, ou seja, os fotogramas são colocados sobrepostos um com o outro e com o
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auxílio da tecnologia de computação gráfica no processo de montagem, finalizam a cena
alcançando o efeito visualizado (Figuras 79 e 80).

Figura 79: Aparecimento das ciganas
Fonte: Fotograma da minissérie

Figura 80: Ciganas nítidas
Fonte: Fotograma da minissérie

Abruptamente, o baião é interrompido e o batucar de tambores, graves e marcados
rítmicamente, acompanham a fala das ciganas que ali estão para fazer previsões do futuro
do menino. O diretor opta por uma construção de imagens de forma que as ciganas são
mostradas ao fundo e meio distantes, afinal, não teriam sido convidadas para a celebração
do nascimento, e o pequeno menino, centro da conversa, é mostrado levemente desfocado
pela câmera no canto inferior da tela. Como está no texto, uma das ciganas prevê um futuro
árduo e de sofrimento (Figura 81), enquanto a outra, com um tom mais leve na voz,
anuncia que ele tem uma expectativa de vida melhor, tornar-se á um homem trabalhador de
fábrica, sujo de gracha e não de lama, vivendo em um outro lugar que não o mangue ali do
Capibaribe (Figura 82).

Figura 81: Cigana ―má‖
Fonte: Fotograma da minissérie

Figura 82: Cigana boa
Fonte: Fotograma da minissérie
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Já nos momentos finais dessa caminhada que acompanhamos, o texto novamente é
delcamado em canto pelas vozes de várias personagens que entoam melodia em Dó
sustenido menor, acompanhadas pelo violão, dividindo espaço por alguns contra-cantos
executados pelas cordas. Em termos de imagens, vemos a criança passando pelos braços de
quem canta os versos, como se este deslocamento do menino, levasse fé para a vida
daqueles(as) que os seguram, mesmo que, por apenas alguns instantes.
Vozes em coro se misturam, homens e mulheres dividem seu canto com a
motivação e alegria por ver a formosura do menino, marcando uma caracterítica de um
teatro musical, que como dito anteriormente, pode ter sido a inspiração de Walter Avancini
para realização da obra para a TV.
O ponto culminante da cena é dado quando as vozes do canto das crianças
sincroniza-se com às imagens delas brincando com os caranguejos, e neste movimento
compreendemos como ―é belo porque com o novo todo velho contagia‖ (Figura 83).

Figura 83: Crianças em coro
Fonte: Fotograma da minissérie

Por fim, mestre carpina, enquadrado em primeiro plano de rosto (Figura 84),
convence Severino que o mais importante é a vida, que ela sempre é o que importa, seja
como for, ela é quem nos dá as respostas que procuramos. Severino agora reabastecido
pela fé se levanta, e o avistamos, primeiro de costas e logo na sequência em primeiro
plano, abrindo um sorriso no rosto (Figura 85), recitando suas palavras finais: ―mesmo
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quando é uma explosão como a de há pouco, franzina; mesmo quando é a explosão de
uma vida severina.‖

Figura 84: Mestre carpina
Fonte: Fotograma da minissérie

Figura 85: Severino, esperança
Fonte: Fotograma da minissérie

O tema musical, agora em Fá sustenido menor, orquestrado pelo violão
acompanhador, e os cantos e contra-cantos das cordas e flauta, ressoa até subir os créditos
finais. A câmera em um leve movimento de abertura do plano, exibe o lugar onde o
retirante chegou, até que, em plano aberto, todo o lugar é exibido e a palavra FIM aparece
no canto inferior esquerdo da tela finalisando a minissérie (Figura 86).

Figura 86: Cena final
Fonte: Fotograma da minissérie
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A escolha pelo emprego da palavra fim, marca o momento em que a produção
termina mas, não necessariamente, a jornada ou a sina severina. Ao proclamar seus versos
finais, o personagem põe-se novamente a caminho, porém, para onde ele irá agora?
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DESTE PERCURSO
Severino retirante se pôs no caminho em busca de melhores condições de vida. Nós
nos colocamos no caminho, no desejo de acompanhar Severino, traçando uma cartografia
por entre sons e imagens de duas traduções do poema de João Cabral de Melo Neto “Morte
e vida severina”, sendo elas, respectivamente, a animação em 3D produzida pela TV
Escola em 2009 e a minissérie para TV produzida pela rede Globo em 1981. Nos lançamos
neste processo de investigação guiados pelas seguintes questões: O que essas obras nos
provocam? Que educações podem promover? Como foram produzidas as músicas, os sons
e as imagens nessas produções e o que elas podem nos ensinar? Deste modo, o objetivo
geral foi compreender quais possibilidades educativas poderíamos encontrar a partir da
decupagem e posterior estudo dessas produções. Assim, buscamos mapear os conceitos e
parâmetros sonoros e visuais presentes nessas produções para refletirmos sobre suas
potências educativas.
A perspectiva da cartografia como possibilidade de pesquisa em Educação foi nossa
guia, principalmente as pistas desenvolvidas por Passos, Kastrup e Escóssia (2015, 2016) e
outros colaboradores, a partir da filosofia de Deleuze e Guattari. Inspirados por esse modo
de fazer pesquisa, buscamos acompanhar o processo de investigação seguindo os passos de
Severino retirante a fim de cartografar características sonoras e imagéticas presentes nas
duas traduções do poema para pensarmos em educação musical e visual com estes
produtos culturais.
Nesse percurso, lançamos mão de pistas e dispositivos para construir os dados da
pesquisa, tais como a atenção, a análise, a validação e o pouso. Compreendemos ainda que,
mesmo uma pesquisa pautada pela inventividade e sem metas pré-estabelecidas de
antemão, possibilitando diversas entradas e muitos caminhos diferentes a serem trilhados,
em determinados momentos foi preciso que houvesse o pouso, para aprofundar as análises
em cada uma das obras examinadas, exigindo do pesquisador bastante rigorosidade e
comprometimento ético.
Foi possível, ainda, estabelecer uma analogia entre o caminho percorrido por
Severino com o processo de investigação em que nos lançamos, que de encontros e
encontros, esperanças e desesperanças, medos e motivações nós, enquanto pesquisadores,
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assim como o protagonista da trama, nos deslocamos movidos pelo desejo de encontros e
descobertas.
A partir dos estudos e reflexões realizados no decorrer desse trabalho, entendemos
a animação e a minissérie como sendo duas traduções do poema original e não adaptações
como, muitas vezes, ajuíza o senso comum. Com Plaza (1987), elucidamos que a
transposição de um meio para outro, neste caso, da linguagem escrita da obra de João
Cabral para a linguagem audiovisual das produções abarcadas neste estudo, configura-se
então por uma operação poética de Tradução Intersemiótica, em que novos e outros signos
apresentam um objeto original traduzido.
No estudo da animação, enfatizamos o mapeamento das sonoridades que
constituem o espaço sonoro da produção, considerando-o como um bloco único de sons,
porém plausível de ser pormenorizado para estudo. Uma construção sonora produzida pela
equipe de sound designers, que se constitui por sons que vão desde a ambientação do
espaço-lugar por onde passa Severino, passando por alguns efeitos como ruídos até as
composições instrumentais que acompanham o texto do poema na íntegra. Acreditamos
que uma das características mais fortes da trilha musical desta animação, consiste no fato
de que mesmo sendo “músicas de fundo”, os temas compostos vem em perfeita sincronia
com as cenas e contribuem, significativamente, para nos conectarmos com o filme.
Com Schaefer (2001, 2009), compreendemos a necessidade de melhorar nossa
percepção sonora do mundo para que possamos selecionar os sons e também permitir que
os ruídos, não sejam descartados, mas que possam ser organizados de tal modo que se faça
possível envolvê-los em composições musicais. Deste modo, acreditamos que iniciar um
trabalho de refinamento da percepção auditiva dos alunos de música com o uso de
produções como estas comtempladas na pesquisa, seja uma das tantas possibilidades
educativas.
A partir deste contrato audiovisual, como percebemos com Chion (2011), em que a
relação de sincronismo entre sons e imagens são de suma relevância não apenas para
compreendermos um filme, mas também por nos atravessarem, e deste modo, dispararem
algumas sensações e sentimentos, foi possível refletir que estas sonoridades podem nos
educar musicalmente. Observamos ainda, que as sonoridades em um produto audiovisual
podem funcionar para além de um mero acompanhamento e/ou pano de fundo para as
cenas, pois estes carregam funções e efeitos específicos que, em sincronismo com as
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imagens influenciam a percepção, estabelecendo assim uma relação imediata entre o que se
vê e o que se ouve.
Habitar o território da minissérie produzida para a TV, nos permitiu demorar o
olhar nas imagens que compõem a produção. Em diálogo com Martin (2003) e amparados
pelo método documentário de análise de imagens de Ralf Bohnsack (2011), buscamos
compreender o que as imagens poderiam nos dizer. Com esta análise, aprendemos um
pouco mais

sobre a linguagem

cinematográfica,

entendendo

que os

planos,

enquadramentos, luzes, sombras e cores em produtos audiovisuais, contribuem para a
estética e também possibilitam evocar emoções que nos atravessam e afectam, provocando
nos espectadores sentimentos e sensações diversas. Imagens, sons, enredo contado/cantado
proporcionam uma experiência única por meio das sensações que vivenciamos no
tempo/espaço da exibição.
Com as imagens, entendemos que nossas reflexões podem ir além de enxergá-las
como ilustrações e complementos de textos, pois elas carregam informações e
características que também nos dizem algo, para isso, retomamos as ideias de Milton José
de Almeida (2001, p. 07) quando afirma:

Quando se fala de cinema, vídeo e televisão na escola, geralmente
encaram-se essas produções como ilustrações – o professor passa um
filme para ilustrar o que foi falado. Nesse caso fica evidente que o filme
assume um papel secundário. Uma espécie de ilustração e imagem
inferior ao texto e à explicação oral.

Pensar no cinema relacionando-o com processos de aprendizagem como potência
educativa com o objetivo de transcender a este uso corriqueiro de ilustração, nos permitiu
estimular discussões acerca de suas características e do que provocam ao assisti-los. As
formas como as imagens estão construídas, seus planos e enquadramentos, nos permitiram
compreender o que os olhos capturam, e deste modo, conseguimos perceber primeiramente
o que vemos em determinada imagem para posteriormente estabelecer as interpretações
possíveis, tanto do produto audiovisual assistido quanto do mundo ao redor, já que elas (as
imagens) estão dispostas por toda a parte.
As sonoridades contempladas no estudo da minissérie concentraram-se nos versos
musicados por Chico Buarque, em que mapeamos parâmetros e conceitos básicos em
musicalização, como melodia, ritmo e harmonia (de acordo com o sistema tradicional da
música ocidental) a fim de estabelecer relações e desenvolver análises neste aspecto, além
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de transcrevermos para grafia convencional (partitura cifrada) alguns fragmentos dos temas
musicais presentes na produção televisiva, sempre relacionando-os com as imagens e os
atravessamentos que podem viabilizar sentimentos e emoções diversas ao assistirmos a
minissérie.
Também foi possível fazer um exercício comparativo entre a animação e a
minissérie, sem intensão de julgar uma obra em relação à outra, mas no sentido de observar
como cada uma delas contou a saga de Severino, retirante. Neste sentido, é preciso lembrar
as diferentes técnicas de produção cinematográfica a qual cada uma foi construída, ou seja,
temos uma animação, produzida a partir dos quadrinhos de Miguel Falcão, onde os
personagens ganham vida com auxílio da tecnologia digital, e também pelos atores que
dublam as cenas imprimindo consequentemente características para esses personagens. E
temos uma produção televisiva, na qual além de locações externas, vemos personagens
ganhar vida, através da atuação dos atores, com suas vozes, além de emprestarem para
cada um deles, suas feições e sentimentos, a fim de contarem/cantarem essa história de um
povo brasileiro.
Um dos aspectos que queremos chamar a atenção é sobre a trilha sonora de cada
obra, ambas apresentam características peculiares, mas com vários pontos em comum. Na
minissérie, o poema é cantado como a principal marca da trilha musical. Alguns versos
viraram músicas que são cantadas pelos atores, dividindo espaço com outras partes
declamadas e/ou em diálogos de Severino com os demais personagens. Há também trechos
que são acompanhados por temas instrumentais que são empregados nas transições de uma
parte para outra do texto, ou então, que atuam como pano de fundo enquanto são
declamados os versos. Além do aspecto musical, outras sonoridades contribuem para a
construção da paisagem sonora, se constituindo pelos sons captados durante as gravações e
efeitos inseridos no processo de pós-produção que em sincronismo com as imagens
viabilizam a compreensão da narrativa e evocam emoções.
No âmbito musical das duas produções, destacamos a construção instrumental
escolhida para as trilhas, no caso, a orquestração. Em ambas traduções, os instrumentos
empregados nas canções, são preferencialmente o violão, flautas, cordas e atabaques, além
da zabumba e acordeom, que são instrumentos bastante comuns na música nordestina.
Fazemos menção especial para as composições cantadas da minissérie de TV, em que o
canto das lavadeiras, caracterizado pela voz potente e metálica dessas mulheres, é
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lembrado nas melodias da trilha sonora, como por exemplo, na interpretação de Elba
Ramalho.
Outro ponto em comum em ambas as obras em relação à música, é o caráter de
inspiração modal presente nas composições, proporcionado pelo emprego de melodias em
escalas alteradas, nos 4ºs e 7ºs graus nas escalas, evidenciando outra característica comum
na música nordestina.
Em relação aos sons que compõem a paisagem sonora de cada produção,
compreendemos que estes podem ser entendidos para além de uma função coadjuvante,
isto é, mais do que um pano de fundo para as cenas, as sonoridades envolvidas de diversas
funções e significados, possibilitam a compreensão da narrativa proposta, evocam nossas
emoções, provocam questionamentos diversos, nos situam em relação ao espaço-tempo em
que se desenvolve um enredo, dão movimento às imagens, afectam e estimulam nossas
percepções.
O exercício de decupagem e posterior estudo da paisagem sonora das produções
abarcadas neste trabalho fez-nos ver de que formas estes sons estão organizados, como
foram construídos, que parâmetros musicais compõem as trilhas, os instrumentos
escolhidos para orquestrar e traduzir o pensamento musical dos produtores responsáveis,
dentre outras características.
Entendemos que, estimular que a paisagem sonora das traduções de Morte e vida
severina sejam comtempladas em práticas educativas musicais, a fim de refinarmos a
escuta por meio de observações dos sons que ouvimos, seja nos filmes e ao nosso redor, os
sons do mundo, entendendo-o como matéria prima do fazer musical, reproduzindo-os e
criando novas sonoridades tem sido um dos diálogos pertinentes que observamos nesta
pesquisa.
Ouvir atentamente os sons da animação e da minissérie nos aproxima ainda de
parâmetros básicos em educação musical como duração, ritmo, melodia, harmonia,
agógica, caráter musical, intensidade, contrastes de dinâmicas, dentre outros. A
experimentação de atividades que envolvam a apreciação, a performance e a criação
musical a partir dos sons ouvidos nas produções, nos possibilitou dialogar com as
propostas pedagógicas para o ensino de música difundidas pelo mundo a partir do século
XX. Perspectivas que estimulam que o aprendizado musical não se efetive de maneira
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fragmentada entre teoria e prática, mas que parta da escuta e experimentação ativa dos
alunos com produções musicais, a fim de viabilizar um aprendizado pautado pela
expressividade e criatividade, transcendendo a formação de um instrumentista virtuose
como objetivo principal do ensino.
Com este estudo, foi possível entender as construções sonoras e imagéticas em
ambas as produções observadas a fim de estabelecer ainda reflexões acerca de seus
possíveis usos em processos educativos, sobretudo outras formas de abordá-los em
contextos de ensino-aprendizagem, fugindo de alguns padrões pré-determinados que
algumas vezes são, de certo modo, impostos pelos sistemas de ensino, ou que também
tenham caído por um tipo de uso do senso comum, que acabam por limitar as
possibilidades em dialogar com produtos culturais em audiovisuais nas práticas
pedagógicas.
Entendemos, sobretudo, que o exercício de decupar e posteriormente tecer estudos
e reflexões acerca das sonoridades e imagens das produções analisadas nesta pesquisa,
viabiliza um processo educativo, pois nos estimula a ver e ouvir produtos audiovisuais de
outras formas, com outros olhares, mais atentos ao que estes elementos podem nos ensinar.
Em suma, acreditamos que seja possível, e mesmo necessário, propor novos caminhos para
o uso de produtos culturais em processos educativos, que viabilizem experimentações
expressivas e criativas que ampliem o conhecimento acerca dos sons e imagens em
movimento.
Compreendemos estas considerações como finais deste caminho percorrido até o
momento, por entendermos que uma pesquisa não tem fim, considerando que sempre é
possível pensar em sua continuidade, abordando outros aspectos ainda não apontados,
contemplando outras possibilidades no exercício do pensamento. Esse trabalho não teve
pretensão de chegar a uma verdade única, mas acompanhar os passos de Severino retirante,
a fim de compreender as forças educativas, nos âmbitos musical e visual, presentes nas
duas traduções do poema de João Cabral de Mello Neto.
Acreditamos que muito ainda há para ser observado, decupado, inventado, mas
consideramos que disparar o desejo de outras investigações também seja importante. Que
outras conexões são possíveis? Que outros aspectos podem sem pensados com este tema?
Quais caminhos a trilhar?
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De fato, apenas o ato de se lançar a estes trajetos poderiam elucidar estes
questionamentos. Estamos sempre no meio, vivemos em um caminho de andanças a fim de
compreendermos melhor o mundo em que habitamos. De acordo com Deleuze e Guattari
(2011) é no meio que as coisas ganham velocidade, por este meio os acontecimentos são
vivenciados e deles podemos ser atravessados pelo desejo. É este desejo que nos move a
pesquisar, que nos move a caminhar, muitas vezes sem imaginar o que encontraremos pela
frente, pois não é possível ver o fim da trilha e talvez ela nem tenha fim (figura 89).
Partimos de desejos e assim caminhamos...

Figura 87: Severino no caminho, pelo meio.
Fonte: fotograma da minissérie

―Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida...‖
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