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RESUMO 
Este artigo faz parte de uma investigação acerca de produções audiovisuais da arte 
contemporânea, que analisa os efeitos de sentido das estratégias de montagem como 
articuladoras dos discursos visuais e sonoros. Aborda o ritmo no vídeo e no áudio na 
videoarte Muto e traz as leituras que um grupo de crianças do ensino fundamental realizou. 
Fundamenta-se nos estudos da semiótica discursiva, da cultura visual e do ensino da arte 
sobre leitura de imagens. A análise apontou que a montagem priorizou a intensidade, a 
descontinuidade e a segmentação. As crianças mostraram conhecer estratégias de 
montagem, de edição e de manipulação de imagens e sons. As conclusões indicam 
subsídios para a leitura de produções audiovisuais no ensino da arte, tanto nos modos de 
articulação das linguagens, quanto na compreensão de como os alunos apreendem tais 
produções. 
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ABSTRACT 
This paper is part of a research about the audiovisual productions in contemporary art, that 
analysis the meaning effects of the strategies of composition as articulators in visual and 
sounding discourses. It handles with the rhythm and the audio in the video art Muto and 
brings  
out some readings that were realized by a group of children from elementary school. It is 
based on the studies of discursive semiotics, visual culture and reading images on the 
teaching of art. The analysis point out that editing gave priority to intensity, discontinuity and 
segmentation. Children demonstrated to know strategies of composition, editing and 
manipulation of images and sounds. The conclusions indicate elements to reading 
audiovisual productions of contemporary art in art education, both in modes of articulation of 
languages, as in understanding how students perceive such productions. 
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Efeitos de sentido em produções audiovisuais 

Vivemos numa época de fluxos de imagens que pulsam, que nos fascinam e logo se 

volatizam em sua efemeridade. São produções que acoplam diversas linguagens e 

se mostram em telas luminosas. Lypovetsky e Serroy (2009, p. 11) observam que 

“em menos de 50 anos passamos da tela espetáculo do cinema ao tudo-tela”. Torna-

se de extrema relevância, então, conhecermos os efeitos de sentido que essas 

produções audiovisuais provocam de modo a podermos pensar criticamente sobre 

elas.  

Autores como Fusari (1985), Barbosa (1991, 1998, 2009), Ramalho e Oliveira 

(2005), Acaso (2006, 2009a e 2009b), Fechine (2009), Roldán (2012), Pozzi (2013), 

dentre outros, destacam que a análise dessas produções propicia apreender como 

os discursos audiovisuais se constituem a partir das relações entre as diferentes 

linguagens. A análise consiste, pois, num modo de compreender o que e como as 

produções audiovisuais se mostram, de conferir-lhes sentido. A respeito da 

produção e apreensão de efeitos de sentido, Landowski (2009, p.4) ressalta que o 

sentido não é uma substância que habita as coisas e se oferece na imediaticidade 

de sua presença, nem está fixado numa grade cultural de reconhecimento dos 

objetos, mas é uma construção do sujeito em interação com os elementos que o 

cercam. O sentido é, assim, uma criação de cada sujeito em diálogo entre o que 

está posto nos textos; seus interesses e as informações de que dispõem; e o 

contexto que o acolhe. Desse modo, não existe leitura que não esteja contaminada 

pelo contexto, pelas inquietações de uma época e lugar, por determinados 

discursos. 

Apesar da presença intensa dessas produções em nosso cotidiano e de estudos que 

ressaltam a importância de analisa-las para possibilitar uma reflexão sobre o mundo 

visual e audiovisual, a escola tem dado pouca atenção a tais criações seja da mídia 

ou da arte. Cabe ao ensino da arte, como a área específica de estudo da linguagem 

visual na escola, possibilitar uma leitura crítica do visual e do audiovisual. A arte 

contemporânea, em especial, apresenta criações, como videoartes, concebidas a 

partir da montagem de fragmentos de textos imagéticos e sonoros, resultando numa 

produção que coloca em diálogo diferentes linguagens, tempos e espaços. 
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A visibilidade editada do espaço e do tempo no vídeo apresenta imagens do real e 

de ficção em diálogo, mas também as funde criando novas realidades. Arantes 

(2005, p. 39) diz que um dos conceitos fundamentais que percorrem a estética do 

vídeo é a ideia do tempo. O tempo pode ser percebido, então, em sua inscrição 

discursiva na imagem, no ritmo e no movimento impressos às imagens e aos sons 

no vídeo, na aceleração ou na desaceleração, na rapidez ou no congelamento do 

que se apresenta.  

Ao refletir sobre a grande inserção de imagens editadas em nosso cotidiano, Acaso 

(2001, p. 1) diz que “vivemos em um mundo em que o virtual tem mais presença do 

que o real”. Presença tanto pela multiplicidade de suportes em que as imagens 

virtuais são apresentadas, como pela vitalidade, sedução e encantamento 

provocados por estes textos visuais cromatizados, montados e sonorizados.  

Neste artigo, apresentaremos um recorte do projeto “Arte contemporânea e ensino 

da arte: leituras de produções audiovisuais”1, que envolveu a análise de três 

videoartes (Cinema Lascado, Muto e Fragmentos). Nosso interesse era realizar 

experiências de leitura de produções audiovisuais da arte contemporâneas 

buscando conhecer não só os efeitos de sentido produzidos na articulação das 

diferentes linguagens que as constituem, como também os procedimentos de 

montagem que instauram a simultaneidade em tais criações. Dentre as produções 

audiovisuais da arte, nossa escolha recaiu em videoartes, por serem investigações 

poéticas que se utilizam da linguagem do vídeo com um olhar diferenciado do da 

mídia televisiva.  

Algumas questões nos inquietavam e nos motivaram problematizá-las: O que as 

videoartes mostram e como se mostram? Que enunciados estão presentes em cada 

uma destas criações? Que efeitos de sentido as estratégias de montagem que 

articulam os sistemas visual e sonoro produzem? Como estes efeitos de sentido se 

apresentam?  

A formulação de tais questões já indica um tipo de leitura, um modo de ver que parte 

do referencial teórico e metodológico da semiótica discursiva, da cultura visual e dos 

estudos sobre leitura de imagens no ensino da arte. A partir destes estudos 

abordou-se a leitura como produção e apreensão de efeitos de sentido em tais 
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criações. A pesquisa consistiu em mapeamento, seleção e análise de três videoartes 

criadas a partir do ano 2000 e exibidas na Web, que articulam imagens e sons de 

modo diferenciado da mídia televisiva; bem como em um estudo focal com um grupo 

de crianças para conhecer o que elas percebem nestas produções e como as 

significam. Os critérios de escolha de tais produções foram: utilizar os sistemas 

visual e sonoro de modo diferenciado da mídia televisiva; envolver temas 

apropriados à idade e aos interesses de crianças do Ensino Fundamental; não ter 

tempo de duração muito longo.  

Aqui, será enfocada a videoarte Muto e as leituras que as crianças fizeram desta 

produção. A análise abordou a montagem, como uma estratégia de articulação entre 

as linguagens para produzir sentidos, procurando descrever, com base nos estudos 

de Fechine, como apreendemos os procedimentos de montagem utilizados no texto 

videográfico.  

Muto: tempo e espaço no discurso audiovisual 

A videoarte Muto2 é uma animação criada por Blu, em 2008, em que pinturas feitas 

em paredes públicas adquirem vida. Blu é o pseudônimo de um artista italiano, cuja 

verdadeira identidade é mantida no anonimato, conhecido por suas obras em 

espaços públicos, de enormes dimensões e surrealistas, muitas vezes consideradas 

hostis. Parte delas tem detalhes cômicos, sem perde um teor crítico com foco em 

questões relacionadas a etnia, política e moral. O trabalho, com 7minutos e 26 

segundos de duração, utiliza uma mistura de grafite e stop motion, dialogando assim 

com o grafismo urbano, a paisagem e animações. No vídeo, sons, ruídos e ritmos 

variados denotam uma trilha musical que monta uma paisagem sonora própria. Esse 

trabalho já foi visto por mais de 10 milhões de pessoas no YouTube e ganhou 

inúmeros prêmios, incluindo o Grand Prix no Festival de Stuttgart de Cinema de 

Animação de 2009. 

Muto é uma palavra italiana que significa mudo, um ser que não pode falar, que não 

faz uso da palavra. Na videoarte, o título remete àquele que não consegue falar, mas 

que se expressa através de imagens. Trata-se de pinturas feitas em paredes e 

calçadas que evocam personagens que adquirem vida, caminham, se entrelaçam, 

desaparecem e voltam. São figuras surrealistas que possuem quatro braços com 
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mãos e no topo destes braços aparece um grande olho. Ruídos e uma música 

dinâmica com ritmos variados acompanham a caminhada do personagem que vai se 

modificando ao ser pintado nas paredes. 

O vídeo começa com uma tela preta que gradativamente vai revelando as primeiras 

imagens, junto com ruídos que remetem aos sons de uma rua movimentada. Da 

imagem acelerada da rua, a câmera se desloca para uma parede de tijolos coberta 

por imagens e grafites. Um ponto é focado e um som áspero remete à sensação de 

uma pedra em movimento. Da parede branca sai um tijolo que, ao ser projetado para 

fora, transforma-se em uma mão desenhada, a qual também parece estar saindo da 

parede.  

O desenho da mão em preto e branco, com movimentos stop motion, aos poucos vai 

dando forma a uma criatura com quatro mãos. Uma música dinâmica acompanha o 

trajeto do personagem que vai se modificando ao ser pintado nas paredes. A câmera 

segue o desenho que vai deixando a parede manchada, como se fosse um rastro de 

tinta branca. O personagem que possui quatro braços com mãos e um grande olho 

no topo destes braços, em sua caminhada ele se encontra com outro personagem, 

igual a ele. Os dois se entrelaçam e formam novas imagens, algumas vazam das 

paredes para o chão e depois retornam, como uma aranha lunática que rastreia a 

superfície da parede até cair na calçada. A partir daí, as figuras se transformam o 

tempo todo, desaparecem, voltam diferentes, saem de objetos, se fundem com eles 

e mudam suas formas. Há sempre um personagem em cena, um objeto ou um ser 

em movimento, que vai se deslocando pela cidade. 

É recorrente durante a videoarte cabeças que se transformam em formas 

geométricas, cabeças que se separam do corpo ou que surgem e andam sozinhas. 

Os sons de espirros desencadeiam uma “quebra” da cabeça do homem que 

caminha pela parede, fazendo com que ele caia mudando sua cabeça de uma forma 

geométrica para outra, a cada espirro. Em outro momento do vídeo, o personagem 

evolui rapidamente para uma criatura mecânica de quatro patas, a qual depois 

adquiri forma humana e novamente se transforma em formas geométricas que se 

associam à cabeça. A forma humana se subordina à mecânica e à geométrica para 

depois ressurgir de um casulo e prosseguir em transformação. Outra transformação 
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que podemos observar mais de uma vez é a de uma figura saindo de dentro de 

outra, e uma próxima figura que sai desta, repetindo o processo algumas vezes.  

O vídeo é acompanhado por sons, ruídos e ritmos variados que constituem uma 

paisagem sonora própria3. O áudio começa com um som ambiente tipicamente 

urbano. Mesmo antes das imagens aparecerem, ouvem-se ruídos de carros. Quando 

a câmera para em frente a uma parede de tijolos percebe-se o volume do som 

ambiente diminuindo e logo em seguida, começa uma trilha sonora, fazendo a 

sonoplastia de um tijolo sendo sacado da parede, uma figura saindo através do 

espaço deixado pelo tijolo e caindo no chão. A trilha musical composta pelo músico 

Andréa Martignoni, começa quando a figura recém-saída da parede toca o chão. 

Aos 52 segundos inicia uma linha melódica na qual o compositor desenvolve um 

tema a partir da escala diatônica de Sol. As notas geradas por um sintetizador são 

graves, como as de um contrabaixo, e compõem uma melodia que se resolve em 

quatro tempos (compasso quartenário), ou seja, a melodia começa no tempo 1, 

encontra seu fim no tempo 4 e começa de novo. 

A trilha musical serve de base para toda a sonoplastia e todos os elementos 

mostrados no vídeo são “ilustrados” pelo áudio. Em 1 minuto e 35 segundos, a 

música para de forma abrupta, interrompida por um espirro. Agora se ouve apenas 

ruídos estridentes, justificados por imagens de estrelas se quebrando. O mesmo 

padrão rítmico das notas graves, agora está servindo de parâmetro para essa 

sonoplastia. Gradativamente a trilha vai se ritmando outra vez. Entretanto, algumas 

vezes a trilha perde o caráter musical, a métrica rítmica se quebra para poder 

acompanhar as imagens com mais sincronismo. 

Aos 2 minutos e 12 segundos, o ritmo começa a sofrer pequenas variações. 

Continua o mesmo timbre agudo, como se batesse com pequenas baquetas em 

copos. Aos 2 minutos e 30 segundos, uma nova música se apresenta. Uma pequena 

trilha de mais ou menos 15 segundos, agora em Dó, com menos notas em relação à 

primeira, apenas duas (Dó e Ré). Ao término desse fragmento, começam novamente 

os sons agudos, acompanhados de ruídos que sugerem ser tocados de trás para 

diante. E aos 3 minutos e 6 segundos, se define outro padrão rítmico, tão sincopado 

(com o tempo forte deslocado) como o anterior. Esse também tem um caráter 
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unicamente rítmico, sem notas musicais, composto apenas por sons percussivos. 

Esse fragmento dura 10 segundos e se extingue, mais uma vez, dando espaço para 

a sonoplastia. 

Aos 4 minutos e 32 segundos, começa uma linha de notas graves. Inicia com a nota 

La e se desenvolve em uma base melódica com duas notas em graus conjuntos (La 

e Sol). Essa parte da trilha vai sofrendo um sutil aumento de andamento (velocidade) 

enquanto se mistura com a sonoplastia, até terminar, também de forma abrupta. Aos 

5 minutos e 15 segundos, ouve-se um som agudo, como o de duas baquetas sendo 

percutidas. Inicialmente, tal som parece apenas ilustrar o movimento das patinhas de 

aranha que aparecem no vídeo, entretanto, alguns segundos depois, a base de 

notas graves em La retorna se agregando de forma harmoniosa aos sons agudos. 

Este tema mantém sempre as mesmas notas, sofrendo apenas variações rítmicas, 

até terminar alguns segundos antes do vídeo. 

Muto consititui um híbrido de técnicas stop motion e fundamentos conceituais da arte 

de rua, onde cada frame mostra uma foto da pintura, que utilizou técnicas de grafite, 

em paredes e calçadas da cidade de Buenos Aires. Em uma entrevista concedida ao 

site http://theinfluencers.org/blu, Blu é questionado sobre como fez e quanto tempo 

levou para fazer Muto, ao que responde: “Tecnicamente estou pintando e apagando, 

pintando, tirando fotos e apagando. Mais ou menos 4 mil vezes. [...] Mais ou menos 

em dois meses e meio, três meses”. 

Stop motion é um procedimento que utiliza a disposição sequencial de fotografias 

diferentes de um mesmo objeto para simular seu movimento. Estas fotografias 

constituem os quadros e são tiradas de um mesmo ponto, com o objeto sofrendo 

uma leve mudança, para dar a ideia de movimento. Além desse efeito de 

deslocamento, o stop motion permite manipular a transformação desse objeto, 

atribuindo-lhe diferentes formas, texturas e cores. No caso de Muto, essa 

transformação se dá pela pintura, mas o movimento é feito todo pela junção dos 

fotogramas. 

Já as imagens pintadas na parede, feitas na primeira etapa de construção da 

videoarte, remetem à arte do grafite. O grafite, forma de expressão artística e de 

militância política com tinta e spray em paredes das ruas e espaços públicos, vem 

http://theinfluencers.org/blu
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desde a Antiguidade. Em nossa época, ele retornou com os movimentos de 

contestação e contracultura, bem como de arte urbana. Na década de 1970, graças 

à influência de artistas como Andy Warhol, o grafite atingiu o status de “grande arte” 

e chegou aos principais museus de em Nova York, ressurgindo, na década seguinte, 

como manifestação central do movimento Hip Hop, refletindo especialmente a 

realidade das ruas e a situação dos menos favorecidos. 

Assim, Muto é uma mistura de arte e animação, que se destaca pelo diálogo entre o 

grafismo urbano, a paisagem, as ilustrações e, traz para os espectadores 

personagens antropomórficos em uma rotineira metamorfose. Na narrativa o 

destaque está na cotidianidade muda dos personagens num jogo de busca e ao 

mesmo tempo fugindo de alguma coisa. As metamorfoses dos personagens ocorrem 

tanto por suas ações quanto por modificações do meio, evidenciando a necessidade 

de uma adaptação constante ao contexto. A ideia de transformação permeia toda a 

narrativa, porém não é uma transformação apenas orgânica por utilizar também 

elementos que lembram uma produção industrial em série. Casulos e organismos se 

dividem para revelar novas criaturas, objetos e seres humanos. Transformação de 

superfícies, de imagens e de ideias que, através da montagem, se hibridizam e se 

complementam. 

Muto é um texto sincrético, que resulta de articulações entre as linguagens visual e 

sonora para formar uma unidade audiovisual. Fechine (2009) observa que através 

de procedimentos de sincretização no audiovisual, podemos descrever a produção 

de sentido dos diversos elementos sonoros e visuais. Isso pode ser feito por 

superposições de conteúdos, em que são identificados percursos figurativos visual e 

musical que se superpõem ou por homologações de operações técnico-expressivas 

em que se buscam, em uma etapa, as relações dentro de uma única semiótica 

(visual) e em outra, as articulações da imagem com o som, fazendo surgir assim, a 

necessidade de identificação de categorias que participam das duas formas de 

expressão. Fechine indica, ainda, que a propriedade expressiva capaz de convocar 

simultaneamente as duas ordens sensoriais (visão e audição), é o ritmo. 

O ritmo visual pode ser percebido através de repetições, sequências alternadas e 

contrastes. De acordo com Scóz e Ramalho e Oliveira (2009, p. 105–106) podemos 

ter ritmos regulares e irregulares, acelerados e lentos, assim como modulações. O 
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ritmo, conforme os autores (p. 106), “articula unidades discretas da expressão em 

significantes que operam a partir das relações estabelecidas, e tais articulações ditas 

‘rítmicas’ pressupõem, em última análise, uma intencionalidade, uma ordem, uma 

estrutura”. Assim, a montagem, através dos cortes, estabelecerá o ritmo formal da 

narrativa, articulando tempo e espaço. 

Fechine (2009) ressalta que a partir das homologações definidas dentro de uma 

abordagem técnico-expressiva da montagem, se faz necessário identificar categorias 

que participam de uma construção geral do ritmo audiovisual, ou seja, da relação 

entre um tempo musical e um movimento visual. Surge então a pergunta: de que 

forma o ritmo se manifesta no audiovisual?  

São três as categorias que determinam o ritmo: duração (extensidade vs 

intensidade), frequência (continuidade vs descontinuidade) e combinação 

(segmentação vs acumulação). É da correspondência dessas categorias que surge 

o “efeito audiovisual”. Essas categorias são especificadas por Fechine (2009, p. 

357), quanto ao áudio e ao vídeo. A duração pode ser identificada pela intensidade 

(planos curtos e movimentados) e pela extensidade (planos longos e demorados). A 

frequência diz respeito às regularidades e às irregularidades na organização dos 

elementos visuais e sonoros podendo ser identificada pela descontinuidade (planos 

fragmentados) e pela continuidade (planos longos, parte de enquadramentos mais 

abertos aos mais fechados). E a combinação está relacionada ao modo como as 

formas sonoras e visuais são combinadas no tempo podendo ser identificada pela 

acumulação (simultaneidade tanto de áudio quanto de vídeo) e pela segmentação 

(planos limpos e áudios mais melódicos). 

A partir das categorias definidas acima, e, levando em conta considerações mais 

gerais em relação às variações sonoras e visuais, procuramos identificar as 

homologações presentes na montagem da videoarte Muto. Na análise de Muto, 

quanto à duração, percebe-se que no áudio predomina a intensidade, mesmo que 

em muitos momentos tenhamos sobreposições de elementos sonoros, 

musicalmente, a trilha se apresenta basicamente de forma melódica, com notas 

tocadas uma após a outra. O andamento é rápido e intenso, com batidas frequentes 

e acentuadas. E no vídeo, também há intensidade. Temos a ilusão de um plano-

sequência, algo extensivo, porém a montagem se utiliza exatamente do contrário. 



 

2925 OS EFEITOS DE SENTIDO NA VIDEOARTE MUTO: TEMPO E ESPAÇO NO DISCURSO AUDIOVISUAL 
Analice Dutra Pillar / UFRGS, Tanise Reginato / Graduanda FACED – UFRGS  
Simpósio 6 – Discursos e práticas: espacialidades em sincronias e diacronias no ensino da arte 

 

Cada desenho feito na parede é fotografado e apagado, para surgir um novo 

desenho ou quando o objeto muda de superfície, são diversos cortes e intervalos até 

que surja o movimento visual, com planos de menor duração. 

Em relação à frequência, observa-se em áudio uma descontinuidade.  A música, 

assim como todo o áudio, não se apresenta de forma uniforme. A trilha musical some 

em muitos momentos e, embora tenha uma célula rítmica definida, essa sofre 

constantes variações. No vídeo também há descontinuidade expressa na 

fragmentação de planos e na justaposição de quadros/sequências como se fosse 

uma “colagem”. Apesar de a videoarte, nos passar uma impressão de continuidade 

pela articulação sequencial dos planos, a montagem está associada à 

descontinuidade da sucessão das imagens que vão de uma superfície à outra, de 

uma situação à outra, de uma forma à outra, etc. 

Quanto à combinação, o que se percebe no áudio é uma segmentação, uma vez que 

não se trata de uma trilha inteira, mas de módulos, apresentados de forma 

segmentada. E no vídeo também há segmentação no apelo à sucessividade, à 

movimentação de uma ação após a outra. 

De acordo com Fechine (2009, p. 360), todas as categorias dos ritmos visual e 

sonoro são homologáveis entre si e é da correspondência entre elas que surge o 

“efeito audiovisual”, que está na base do enunciado sincrético. A autora observa, 

ainda, que as relações entre os diferentes elementos da montagem podem ser 

estabelecidas, em termos gerais, por consonância ou dissonância entre categorias, 

isto é, quando as categorias expressivas forem as mesmas, existe uma 

correspondência por consonância e, ao contrário, quando forem opostas serão 

dissonantes. Estas manifestações, baseadas em complementaridades ou contrastes 

visual e musical, determinam a produção de um “efeito audiovisual”, a partir do qual 

se produz uma sensorialidade rítmica (efeitos globais de aceleração e 

desaceleração, tensão e relaxamento, harmonia e desarmonia, entre outros) e uma 

disposição tímica (disposição afetiva positiva ou negativa produzida pela montagem). 

Tais efeitos participam da construção de uma dimensão mais sensível do sentido. 

Fechine (2009, p. 360) ressalta, também, que as correspondências consonantes ou 

dissonantes estão ligadas a efeitos de agradabilidade e desagradabilidade (sincronia 
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e assincronia). Em Muto, de uma forma geral, há uma consonância entre as 

categorias dos ritmos visual e sonoro, um complementa o outro para reforçar os 

efeitos de sentido. 

Na videoarte, Blu traz a câmera em zoom in para perto da animação e a afasta em 

zoom out, revelando as mudanças espaciais, do exterior para o interior de um 

ambiente, de uma parede à outra. Ao longo do vídeo pode-se observar a construção 

de uma narrativa que explora a relação predador-presa, com criaturas de um olho só 

que se recombinam para formar um rosto humano, o qual expele dentes que 

galopam na calçada. Desse modo, Muto prende a atenção e ao mesmo tempo cria 

uma tensão no observador. 

Muto: leituras das crianças 

Para conhecer as leituras das crianças acerca da videoarte, realizamos um estudo 

focal com uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede 

pública de ensino da cidade de Porto Alegre (RS). O objetivo do Grupo Focal era 

efetuar uma análise particularizada das leituras e das relações que as crianças 

estabeleceriam entre as diversas linguagens inscritas na videoarte e os efeitos de 

sentido que provocam. Esta metodologia foi importante por promover a troca de 

ideias, as contra-argumentações e discordâncias. A turma era constituída por 27 

crianças, 11 meninas e 16 meninos, com idade entre 10 e 13 anos, a maioria de 

classe média.  

A pesquisa com as crianças consistiu em apresentar-lhes a videoarte Muto e, após, 

conversar sobre o que tinham visto. A princípio houve silêncio, mas depois as 

crianças falaram bastante. Uma das crianças disse: “Eu achei até um pouco nojento 

isso daí, um homem saindo de dentro do outro. Daí tem vários barulhinhos e aquele 

instrumento que é assim (gesticula com a mão fazendo menção a um xilofone). Daí 

tem um barulho de latinha sendo amassada, daí também... um barulho assim de 

tambor. Depois de uma coisa sendo aberta”. Ao mencionar as sensações que uma 

cena lhe evocou e suas percepções sonoras, a criança expressou os efeitos de 

sentido provocados pela videoarte, os quais resultam da articulação dos planos, em 

especial das sobreposições entre as linguagens sonora e visual. 



 

2927 OS EFEITOS DE SENTIDO NA VIDEOARTE MUTO: TEMPO E ESPAÇO NO DISCURSO AUDIOVISUAL 
Analice Dutra Pillar / UFRGS, Tanise Reginato / Graduanda FACED – UFRGS  
Simpósio 6 – Discursos e práticas: espacialidades em sincronias e diacronias no ensino da arte 

 

Outra criança comentou: “Essa aí (Muto) é focada...são os grafites se 

movimentando. É mais de desenho animado”. Como são as imagens desse vídeo? 

“Todas centralizadas, não são distorcidas”. Nota-se, aqui, que os comentários que 

surgiram tiveram relação apenas com a visualidade, não destacaram questões 

sonoras. 

Ao serem perguntadas sobre como a videoarte teria sido feita, as crianças 

mencionaram: “Com foto”. “Montagem”. “Eles iam tirando foto e depois eles botaram 

a foto num computador, daí eles conseguiram montar”. “Eu acho que dá para fazer 

no programa de computador que tem, é o paint, aí tu copia ele, pode salvar e botar 

na pasta”. Perguntamos então, se alguém já havia usado algum programa para fazer 

um vídeo: “Não, mas eu acho que dá”. “O paint é mais para desenho. Eu já fiz com a 

minha prima um vídeo que ela queria fazer e foi no programa photoscape”. “Eu acho 

que tem um pouco de realidade da cidade ali também”. Vemos a relação que fazem 

do que aparece na videoarte com desenho animado e a menção de que teriam sido 

feitos vários desenhos e depois montados para dar a sensação de se 

movimentarem. Os alunos observaram, também, que havia cenas desenhadas e 

outras, reais, que foram gravadas. 

Ao abordar a montagem na conversa com os alunos, podemos perceber que apesar 

de não terem familiaridade com videoartes, eles têm noções sobre montagem e 

sobre o uso das tecnologias para realizar os processos de edição. Percebemos isso 

especialmente na fala da criança que se aproxima muito da técnica stop motion 

utilizada em Muto: “Eles iam tirando foto e depois eles botaram a foto num 

computador, daí eles conseguiram montar”. Inclusive alguns mostram em suas falas 

que já entraram em contato com programas de edição de imagens, como o Paint e o 

Photoscape. 

Sobre as características sonoras da videoarte, as crianças disseram que tinha 

“barulho” na videoarte. “Um som de uma porta abrindo”. “De carros na rua”. “Era um 

ritmo de batuques”. “Os sons são bem relacionados com os desenhos. Por que 

enquanto fazia os barulhos, os bonecos iam se movendo”. “Tinha som assim de 

papel, de garrafa sendo amassada...”. “O som da imagem assim, bem naquela hora 

que tem o tijolo, quando empurra assim, faz o barulho bem direitinho. Quando o tijolo 

cai ele faz barulho”. “Quando aquela cabeça de aranha foi caminhando, deu um 
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ritmo...”. “O ritmo ficou bom quando aquela aranha lá abriu a cabeça para tirar o 

cérebro, aí fez um barulho assim”. Os sons são evidenciados por eles de duas 

formas: uma, quando citam sons já conhecidos, que tiveram facilidade de 

reconhecer pelo repertório do seu cotidiano (papel, garrafa amassada, barulho do 

tijolo) e pela associação do som com o movimento das imagens; e outra, 

referenciando o ritmo (ritmo de batuques, “deu um ritmo”). 

A trilha sonora ajuda a visualizar as imagens aparentemente absurdas de Muto, ou 

seja, reforça o ritmo visual, do qual trata Ramalho e Oliveira (2005, p.2) ao referir 

que “[...] o fenômeno do ritmo visual revela, fortuitamente, uma intencionalidade de 

dar forma e organizar estruturas entorno da manutenção da continuidade e da 

coerência das imagens”. E o que chamou mais atenção na videoarte, as imagens ou 

o som? “As imagens”, “Os dois”. “O som acompanha as imagens”. 

Outras significações expressas nas falas das crianças mostram que elas 

perceberam a transformação que ocorre com os personagens, associando com seus 

conhecimentos sobre família, em que um dá origem ao outro: “Tem vários 

personagens que vão se transformando em outros e vão criando uma família”. “A 

família vira uma casa”. “Aí depois vem um gigante e comeu a cabeça do outro”. “São 

vários bonecos, que dentro de um sai o outro”. “Não são vários bonecos. É um que 

cria vários”. 

Questões a respeito da montagem surgiram quando lhes perguntamos se havia 

diferença entre o que a videoarte apresenta e o que é visto na televisão: “Sim”. O 

que ela tem de diferente? “A montagem”. E na TV não é montagem? “A Geração 

Brasil (novela que estava no ar naquele momento) tem montagem, umas abelinhas 

que aparecem”. “Tem também aquela, Pedacinho de Chão (outra novela que estava 

no ar naquele momento), que algumas partes veem rápido assim, acho que é 

montagem”. O que é montagem, então? “A gente pega uma coisa e transforma em 

outra”. “Ás vezes pode fazer com uma câmera fotográfica a imagem, mas a 

montagem é que vai fazer com que se movimente”. “Eu vi num canal, sobre o 

Planeta dos Macacos, que eles botavam umas camisas assim e umas câmeras 

assim que daí eles se mexiam tipo os macacos”. “Um dia o meu pai estava numa 

praia, daí ele se sentou em cima do morro e embaixo tinha uma vista boa. Aí ele 
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tentou pegar o celular e ficar tirando foto, mas depois saiu tudo igual, porque não 

tinha uma coisa para diferenciar”.  

Enfim, podemos constatar que as crianças descreveram diversas estratégias 

utilizadas na edição dessa produção, mesmo sem terem conhecimento 

sistematizado sobre o assunto.  As crianças mencionaram, também, conhecimentos 

relacionados ao grafismo urbano, sabendo diferenciar grafite de pichação e localizar 

ambos no contexto da cidade. 

Considerações finais 

Na descrição e análise semiótica da videoarte procuramos enfocar as estratégias de 

montagem que articulam as linguagens visual e sonora para produzir efeitos de 

sentido. A análise evidenciou imagens capturadas no mundo natural e construído, 

bem como aquelas criadas através da manipulação de suas formas, cores, formatos. 

No vídeo pode-se observar ambiguidades no modo de apresentação das imagens, 

pelo uso de recursos de aproximação (zoom in) e afastamento (zoom out), de 

aceleração ou desaceleração das imagens. Em relação ao áudio, a videoarte utiliza 

ruídos presentes em nosso cotidiano, seja aqueles associados ao trânsito de carros 

na cidade, seja os vinculados ao som de materiais como madeira ou vidro.  

Em Muto, os efeitos de sentido produzidos pelas estratégias de montagem resultam 

numa narrativa audiovisual em que uma mídia intervem na outra, ou seja, o grafismo 

urbano (grafite) se hibridiza de tal forma com a fotografia e a edição 

computadorizada (técnica stop-motion) que fica difícil saber onde começa um e 

termina o outro.  

A leitura que as crianças fizeram dessa videoarte mostra que elas têm noções sobre 

montagem e sobre o uso das tecnologias para realizar os processos de edição. 

Percebemos isso especialmente na fala de uma criança que se aproxima muito da 

técnica stop motion utilizada em Muto. Alguns, inclusive mostram em suas falas que 

já entraram em contato com programas de edição de imagens, como o Paint e o 

Photoscape. Constatamos, também, que as crianças relacionaram o modo como a 

videoarte foi criada com a produção de um desenho animado. Elas mencionaram 
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que teriam sido feitos vários desenhos e depois montados para que se mexesse. E 

observaram que havia cenas desenhadas e outras reais, que foram gravadas. 

Com os resultados dessa investigação espera-se, portanto, contribuir para a leitura 

de produções audiovisuais da arte contemporânea no ensino da arte, possibilitando 

estratégias de interação com estes textos. 

 
Notas 
1 A pesquisa “Arte contemporânea e ensino da arte: leituras de produções audiovisuais” que contou com bolsa 
de Produtividade em Pesquisa do CNPq (PQ-2012-2015), com a participação da Mnda. Tatiana Telch Evalte, das 
bolsistas de iniciação científica Manuella Goulart (PIBIC/UFRGS-CNPq) e Tanise Reginato (BIC/UFRGS), e com 
assessoria, na área da música, de Luciano Garofalo Leite. 
2 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=uuGaqLT-gO4 
3  Conforme assessoria, na área da música, de Luciano Garofalo Leite. 
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