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palavras-chave 

resumo 

Documentário, Etnografia, Etnomusicologia, arquivo, audiovisual, motion 
graphics 

Com a evolução tecnológica dos equipamentos de gravação de som e imagem, que 
contribui para a sua maior portabilidade, facilidade de utilização e, nalguns casos, 
redução de custo, as áreas de aplicação do registo audiovisual têm conhecido ao 
longo da sua história um alargamento considerável, num movimento que, tudo indica, 
continuará rumo ao futuro. 

Este alargamento do âmbito do registo audiovisual tem vindo a repercutir-se em 
áreas como a Etnomusicologia, na qual o uso do filme tem vindo a conhecer uma 
importância crescente, representando hoje em dia um importante recurso ao alcance 
do investigador. O registo audiovisual permite a este uma recolha fiel e duradoura da 
informação do trabalho de campo, contribuindo largamente para a sua análise, 
sistematização e consequente divulgação. 

Contudo, uma vez esgotada a utilidade do filme gravado no auxílio à investigação em 
que este se insere o seu arquivamento é o destino provável. A investigação termina 
mas o registo audiovisual perdura. 

O presente trabalho, realizado no âmbito do Mestrado em Comunicação Multimédia 
(ramo Audiovisual Digital) da Universidade de Aveiro (UA), procura explorar a 
reutilização de um arquivo deste género. Partindo do material audiovisual referente a 
uma investigação conduzida em Goa (Índia) pela docente e investigadora em 
Etnomusicologia da UA Professora Doutora Susana Sardo, que incide sobre a 
influência da presença portuguesa em Goa na prática musical goesa e o papel da 
música num contexto específico de colonização, procurou-se criar um documentário 
fiel a esta mesma temática. Para além do vídeo recolhido em campo, o documentário 
construído baseou-se também no livro Guerras de Jasmim e Mogarim, da autoria da 
referida investigadora e decorrente da mesma investigação, e contou com a 
colaboração da própria na validação do conteúdo. 

Esta dissertação é constituída por um levantamento bibliográfico de suporte à 
reflexão teórica relativa ao Documentário, ao Filme Etnográfico e aos Motion 
Graphics. O referido levantamento procura constituir o enquadramento teórico da 
implementação prática do documentário, que incidiu especialmente nas fases de 
construção da narrativa, edição e pós-produção, bem como na reflexão sobre os 
mecanismos de colaboração com especialista necessários à validação do conteúdo 
temático do documentário Sons de Goa. A partir da referida investigação teórica e 
prática serão elaboradas, no final deste documento, algumas conclusões, com o 
intuito de sintetizar o contributo empírico desta investigação para a reutilização de 
outros arquivos audiovisuais, recorrendo ao documentário, no futuro. 
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graphics 

abstract With the technological evolution of image and sound recording equipment, which 
contributes to its portability, ease of use and, in some cases, cost reduction, the 
application areas of audiovisual record have known, throughout their history, a 
considerable extension of their application areas, which seems quite likely to continue 
into the future. 

This audiovisual record scope broadening has been reflected in areas such as 
Ethnomusicology, in which the use of film has been experiencing an increasing 
significance, representing today an important resource within the reach of the 
researcher. The audiovisual record grants him a faithful and enduring collection of 
field information, contributing largely to its analysis, systematization and thus 
dissemination. 

However, once exhausted the recorded movie usefulness in the aid of the research, 
the archive is its most likely destination. The research ends but the audiovisual record 
endures. 

This work, performed as part of the Masters degree in Multimedia Communication 
(Digital Audiovisual branch) at the University of Aveiro (UA), aims to explore the reuse 
of such an archive. From audiovisual footage recorded in an investigation conducted 
in Goa (India) by Ethnomusicology researcher Professor Susana Sardo, which 
focuses on the influence of Portuguese presence in Goa in the Goan musical practice 
and the role of music in a specific context of colonization , was sought to create a 
documentary faithful to this same theme. In addition to the footage collected in the 
field, the documentary is built based on the book Guerras de Jasmim e Mogarim, 
written by the aforementioned researcher and as a result of the same investigation, 
and based on her collaboration  to the validation of the content. 

This dissertation is constituted by a literature review to support the theoretical analysis 
of the Documentary, the Ethnographic Film and the Motion Graphics. This review 
aims to provide the theoretical framework to the practical implementation of the 
documentary, which focused especially on narrative construction, editing and post-
production, as well as reflection on the mechanisms of collaboration with an expert, 
necessary for content validation of the documentary Sons de Goa [Sounds of Goa]. 
Based on the theoretical and practical research developed, at the end of this 
document  some conclusions are given, in order to synthesize the empirical 
contribution of this research for the reuse of other audiovisual archives, using the 
documentary, in the future. 



 

 

  



 

 

 

 

 

  

The second spectator is the editor. He must never participate in the shooting but 
must be the second ciné-eye. Knowing nothing of the context, he can only see 
and hear what has been recorded, that which has intentionally been brought back 
by the director. Editing, then, is a dialogue between the subjective author and the 
objective editor; it is a rough and difficult job, but the film depends on it.  

Jean Rouch (2003, p. 40) 
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1. INTRODUÇÃO 

  

1.1. Problemática de Investigação 

 

A investigação Etnográfica
1
 pressupõe normalmente a recolha de dados in loco, para posterior 

análise e compilação pelo investigador, segundo os objectivos de cada investigação (Pink, 

2001). Esta recolha de dados pode ser feita de várias formas, podendo ser constituída apenas 

por anotações escritas, pela gravação de som, pela gravação de vídeo ou pela combinação 

dos vários suportes (Heider, 2007; Post, 2007; Pink, 2001, p.103). O conjunto de dados 

resultante constitui uma ajuda indispensável ao investigador mas, concluída a investigação, 

através da publicação de uma dissertação ou artigo, por exemplo, o destino do material 

recolhido é geralmente incerto. Não raras vezes este é consignado a uma qualquer espécie de 

arquivo, pessoal ou de determinada instituição, caindo muitas vezes no esquecimento, em 

gradual deterioração (EVIA Digital Archive, 2010). Considera-se que, tendo em conta o 

conteúdo audiovisual e didáctico que este espólio encerra (Post, 2007, p.167), poderá existir 

aqui lugar para o aproveitamento de um potencial menosprezado. O documentário poderá 

representar uma forma de reaproveitar o legado audiovisual deixado por sucessivas 

investigações na área da Etnomusicologia
2
, Etnografia ou Antropologia

3
 suportadas por recolha 

de campo. Ao reanalisar, sintetizar e adaptar a investigação num suporte alternativo, o 

documentário pode dar uma nova vida às imagens arquivadas e à investigação que lhes deu 

origem. 

Uma vez reunido o arquivo da investigação e o objectivo de com ele construir um 

documentário, importa saber de que modo se poderá transformar um no outro. Que processo 

facilitará a criação de dito documentário e que estratégias de produção de conteúdo 

                                                           
1 Brian Hoey define a Etnografia como um processo ou método de investigação qualitativa inserido, fundamentalmente, 

mas não exclusivamente, no âmbito da Antropologia Cultural; e como um produto de investigação, cujo objectivo é a 

interpretação cultural. Para além de registar e divulgar eventos e detalhes da experiência, o etnógrafo procura explicar 

o seu significado. (Hoey, 2011) 
 
2 De acordo com Max Jardow-Pedersen a Etnomusicologia estuda a música dos diversos subgrupos culturais e sociais. 

Deste modo, o mesmo autor sublinha que a sua área de investigação engloba praticamente todos os tipos de música 

em qualquer parte do mundo. (Jardow-Petersen, 2003) 
 
3
 A Antropologia pode ser definida como o estudo do Homem enquanto ser biológico social e cultural, no passado e no 

presente. Dada a vasta amplitude destas dimensões, a Antropologia tende a subdividir-se em ramos especializados 

como a Antropologia Cultural, a Antropologia Social, entre outros. Para compreender a complexidade das culturas 

humanas a Antropologia baseia-se em conhecimentos de áreas como a biologia, a sociologia ou as humanidades. 

(American Anthropological Association, 2011) 
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audiovisual poderão ser adoptadas com base no material original, procurando valorizá-lo 

esteticamente e facilitando a transmissão da sua mensagem, inclusivamente a um público 

extra-académico.  

Em suma, a existência de um arquivo audiovisual, que se pressupõe naturalmente extenso e 

multifacetado, não deve ser esquecida, devendo ao invés ser encarada como um potencial que 

pode ser aproveitado a vários níveis, mediante o tratamento adequado, um pouco à imagem de 

um diamante em bruto. 

Com base nesta problemática elaborou-se uma questão de investigação e um conjunto de 

hipóteses: 

Questão de investigação: 

Que processo de produção de conteúdo audiovisual poderá ser seguido com vista à construção 

de um documentário com recurso a material de recolha de campo na área da Etnomusicologia? 

Hipóteses: 

 É possível construir um documentário a partir do material audiovisual recolhido em 

trabalho de campo no âmbito da investigação em Etnomusicologia. 

 

 A construção de um guião para um documentário em Etnomusicologia, construído a 

partir de material audiovisual de arquivo, implica a construção de um enquadramento 

teórico por parte da equipa de produção sobre a matéria investigada. 

 

 A construção de um documentário com base no material de recolha de campo em 

Etnomusicologia exige a colaboração de especialistas nesta área de estudo e no 

objecto particular de cada investigação. 

 

 O documentário com base na investigação em Etnomusicologia deve procurar a 

confluência entre o material filmado e a temática particular da investigação. 

A investigação do referido problema de investigação procura cumprir determinados objectivos, 

referidos no ponto seguinte. 

 

1.2. Finalidades e Objectivos 

 

O objectivo principal desta investigação é o de aproveitar o material vídeo da recolha de campo 

no âmbito de uma investigação em Etnomusicologia para a criação de um documentário com 

temática idêntica. Com vista a alcançar este objectivo pretende-se definir um processo que 
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apoie a condução da transformação do material original num todo coerente com uma linha 

narrativa em concordância com a temática da investigação. Pretende-se também que o 

documentário criado beneficie da originalidade e pureza do material recolhido e que, no fundo, 

seja capaz de apoiar a comunicação do estudo de uma forma mais simplificada e acessível, 

sem prejuízo do seu rigor científico. 

Pelo cumprimento destes objectivos o presente estudo procura não só a criação de um 

documentário baseado na investigação em causa, mas também contribuir, de algum modo, 

para auxiliar investigações com objectivos idênticos que possam vir a surgir no futuro. 

De modo a atingir os referidos objectivos foi empregue a metodologia a seguir descrita. 

 

1.3. Metodologia 

 

A presente investigação conta, como elemento seminal e orientador, com a questão de 

investigação - Que processo de produção de conteúdo audiovisual poderá ser seguido com 

vista à construção de um documentário com recurso a material de recolha de campo na área 

da Etnomusicologia?. Como referido por Quivy e Campenhoudt, o objectivo desta questão foi, 

essencialmente, "escolher um primeiro fio condutor" (Quivy & Campenhoudt, 1995, p. 31) que 

permitisse guiar a restante investigação. O decorrente estudo, com vista à resposta desta 

questão, foi estruturado segundo diversos métodos de investigação científica, seleccionados de 

acordo com a natureza do problema. 

Numa primeira fase, procedeu-se à exploração teórica do tema apresentado, que consistiu na 

revisão bibliográfica aprofundada e na visualização de alguns documentários. Esta fase inicial 

de exploração procurou sobretudo a construção de um enquadramento teórico para o estudo, a 

comparação entre o estudo proposto e o que foi estudado e feito anteriormente, trazer maior 

clareza à problemática de investigação e alargar o conhecimento pessoal nas áreas abordadas 

(Kumar, 2005, p. 30). Este estudo teórico incidiu essencialmente sobre o género documentário, 

o filme em Etnografia e os motion graphics. Da exploração do território conceptual em que esta 

dissertação se pretendia inserir foi possível conceber uma problemática de investigação (Quivy 

& Campenhoudt, 1995, p. 49). As diversas leituras exploratórias empreendidas permitiram a 

delimitação de um conjunto conceptual, relacionando as três áreas teóricas anteriormente 

mencionadas e enquadrando teoricamente o restante processo da investigação. 

Procurando abrir caminho para as respostas à problemática e antecipando os resultados 

esperados do estudo foram elaboradas algumas hipóteses, referidas anteriormente no ponto 

1.1 desta dissertação. Estas hipóteses foram construídas com o objectivo de clarificar, 

especificar e focalizar o problema de investigação (Kumar, 2005, p. 73). 
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Com o objectivo de materializar parte do resultado do presente estudo e como complemento 

prático do mesmo foi criado um documentário, com vista à obtenção de dados mais concretos 

do que os que seriam possibilitados apenas pela realização de um levantamento teórico. Tendo 

em conta esta abordagem e de acordo com Gil, a presente investigação pode ser classificada 

como um estudo de caso, uma vez que é "caracterizada pelo estudo profundo e exaustivo de 

um objecto, de maneira a permitir conhecimento amplo e detalhado do mesmo" (Gil, 1995, p. 

78), sendo que neste caso se considera o referido objecto o Documentário em Etnomusicologia 

criado. Os objectivos desta investigação encontram-se em linha com o referido pelo mesmo 

autor, quando este afirma que "este delineamento fundamenta-se na ideia de que a análise de 

uma unidade de determinado universo possibilita a compreensão da generalidade do mesmo 

ou, pelo menos, o estabelecimento de bases para uma investigação posterior, mais sistemática 

e precisa" (Gil, 1995, p. 79). 

Gil refere ainda que "a maior utilidade do estudo de caso é verificada nas pesquisas 

exploratórias" (Gil, 1995, p. 79). De facto, a presente investigação pode, analisando também a 

taxonomia proposta por Kumar, ser classificada quanto aos seus objectivos como uma 

pesquisa exploratória, dado que procura determinar a exequibilidade de um estudo particular 

(Kumar, 2005, p. 10).  

A análise de dados realizada teve em conta a natureza dos dados a analisar, assim como o 

tipo de estudo. Tendo em conta que os dados relevantes para o estudo não podiam, ou não 

deviam, na sua maioria, ser mensurados quantitativamente mediante tratamento numérico ou 

estatístico, a análise levada a cabo foi predominantemente qualitativa. Woodside identifica este 

tipo de análise como sendo habitualmente associado ao estudo de caso, ainda que tal não seja 

necessariamente feito de modo exclusivo (Woodside, 2010, p. 11). Atendendo também ao 

exposto por Kumar, relativamente à análise qualitativa, esta parece revelar-se a mais 

adequada à investigação realizada. Segundo este autor a análise qualitativa relaciona-se com 

uma filosofia empirista, com uma abordagem que contempla uma estrutura relativamente 

flexível e aberta e com uma natureza mais descritiva e narrativa (Kumar, 2005, p. 17 e 18). 

Kumar define também a análise qualitativa como a "análise feita para estabelecer a variação 

numa situação, fenómeno ou problema sem proceder à sua quantificação" (Kumar, 2005, p. 

12), à semelhança da análise realizada nesta investigação. 

Quivy e Campenhoudt frisam a importância da realização de "entrevistas com docentes, 

investigadores especializados e peritos no domínio de investigação implicado pela pergunta de 

partida" (Quivy & Campenhoudt, 1995, p. 71). A presente investigação foi desenvolvida em 

estreita colaboração com a Professora Doutora Susana Sardo
4
, perita em Etnomusicologia, que 

                                                           
4
 A Professora Susana Sardo é docente de Etnomusicologia no Departamento de Comunicação e Arte da Universidade 

de Aveiro e conta com vasta experiência de campo na área da Etnomusicologia, o seu currículo pode ser consultado 
em http://www2.fcsh.unl.pt/inet/researchers/ssardo/page.html. A articulação entre a música e o audiovisual patente 
neste projecto é fruto da transdisciplinaridade que tem vindo a ser incentivada no Departamento de Comunicação e 
Arte. 

http://www2.fcsh.unl.pt/inet/researchers/ssardo/page.html
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permitiu, a cada momento, orientar o estudo do ponto de vista teórico, assim como avaliar a 

integridade conceptual do documentário construído. O contributo da Professora Doutora 

Susana Sardo foi recolhido em diversas ocasiões ao longo da investigação com recurso à 

entrevista informal, em que o diálogo foi conduzido "do modo menos estruturado possível" (Gil, 

1995, p. 115) com vista a facilitar a fluência de ideias e sugestões. 

 

1.4. Estrutura da Dissertação 

 

De modo a facilitar a análise da descrição dos processos de implementação do documentário e 

da respectiva fundamentação teórica, este documento encontra-se subdividido nos quatro 

capítulos seguintes: Introdução, Enquadramento Teórico, Implementação Prática e 

Conclusão. 

No primeiro capítulo, correspondente à Introdução, procede-se à síntese geral da dissertação, 

à caracterização do teor da investigação desenvolvida, ao seu enquadramento na problemática 

de investigação que lhe deu origem e aos objectivos que a presente dissertação se propõe 

atingir. Este capítulo engloba também a apresentação da metodologia adoptada.  

No capítulo segundo, respeitante ao Enquadramento Teórico, é exposta toda a base de 

reflexão que intervém nos conteúdos criados e que teve origem num levantamento bibliográfico 

que procurou sobretudo captar e sintetizar uma perspectiva do património intelectual relativo ao 

Documentário, à utilização do filme na Etnografia e aos motion graphics. 

No capítulo da Implementação Prática, o terceiro desta dissertação, são apresentadas de 

forma detalhada as diversas fases de implementação técnica do filme criado, desde a pesquisa 

prévia à renderização final do documentário. 

No quarto e último capítulo são apresentadas as conclusões da dissertação, reflectindo sobre o 

conhecimento que esta investigação permitiu produzir, as limitações e dificuldades com que se 

deparou e de que forma a mesma poderá ser melhorada. Finalmente são apresentadas 

considerações relativas ao empreendimento de iniciativas idênticas no futuro, de que forma as 

mesmas poderão basear-se no estudo aqui realizado e os principais resultados do mesmo. 

 

Uma vez apresentados os elementos seminais desta investigação é possível proceder à 

exposição dos conceitos abordados no levantamento bibliográfico realizado. 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. Documentário 

 

2.1.1.  Definição 

 

O documentário, enquanto género audiovisual, traduz um conceito complexo, constituído por 

múltiplas incidências e abordagens que dificultam a percepção de um fio condutor e unificador 

que permita estabelecer de forma clara a sua definição. Este é um género alargado que tende 

a entrecruzar-se, ora com os géneros ficcionais, ora com os géneros não ficcionais, como o 

jornalismo, criando uma fronteira que "é, muitas vezes, nebulosa" (Melo, 2002, p.3). Devido a 

este carácter complexo e marcadamente multifacetado do documentário, a sua definição 

enquanto género surge de forma mais manifesta quando estabelecida por oposição a outros 

géneros.  

A comparação do documentário com outros géneros permite que, após o levantamento das 

características comuns, se possam avaliar as características que são únicas do Documentário, 

conferindo-lhe a sua identidade enquanto género audiovisual. Como tal, para definir aquilo que, 

no âmbito desta investigação, se entende por documentário, este género será comparado e 

relacionado com outros, tomando como base principal o estudo realizado por Cristina de Melo, 

O Documentário como Género Audiovisual (Melo, 2002). O referido estudo encerra uma 

abordagem idêntica de definição do documentário de forma relacional. Não se dispensa, 

contudo, o contributo complementar de outros autores relativamente à identificação do género, 

como Manuela Penafria (2001) ou Patricia Aufderheide (2007). 

Comparando, em primeiro lugar, o documentário com os géneros ficcionais, mais 

concretamente com o cinema convencional, verificamos que ambos os géneros partilham 

vulgarmente processos idênticos, nas suas três fases principais de desenvolvimento, pré-

produção, produção e pós-produção (Melo, 2002). Para a realização de um documentário 

também é criado um guião, também podem ser seleccionados locais e actores ou 

intervenientes e os cuidados a ter na montagem e edição de um documentário não diferem 

usualmente muito daquilo que é praticado a nível cinematográfico. No entanto, existem no 

Documentário características próprias e cuidados a ter em conta para que determinada peça 

possa efectivamente ser enquadrada neste género (Melo, 2002).  

As principais diferenças entre o cinema de ficção e o documentário prendem-se sobretudo com 

a relação que este último tem necessariamente de ter com a realidade (Melo, 2002). Enquanto 

um filme ficcional pode ser uma mera invenção, exige-se a um documentário que contenha 
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sempre algo de real e verdadeiro (excepção feita ao mockumentary
5
). É certo que, para a 

realização de um documentário também deve ser criado um guião, no entanto, este guião 

nunca poderá ser tão restritivo como no cinema, terá que haver sempre lugar para o imprevisto, 

dando espaço para a observação natural do fenómeno que se aborda num documentário. Não 

existe também, por isso, no documentário lugar para a direcção de actores (à excepção do uso 

de reconstituições), uma vez que o objectivo principal é a captação da autenticidade dos 

intervenientes - um documentário é o “argumento encontrado”. (Melo, 2002, p.4) 

O registo in loco é outro dos elementos que assume particular importância no documentário, 

como uma das suas características fundamentais. O documentarista deverá, sempre que 

possível, captar as imagens no momento em que a acção ocorre e no seu espaço e contexto 

naturais (Melo, 2002). Tal premissa nem sempre pode ser cumprida e na impossibilidade de 

captar as imagens no seu tempo e locais próprios, o documentarista pode sempre dirigir-se ao 

local da acção passado algum tempo ou poderá fazer uso das reconstituições, recurso 

legitimado pela escola de Grierson (autor fundamental na história do género que será analisado 

mais à frente neste trabalho), que poderão usar procedimentos mais característicos do género 

cinematográfico mas que são postos ao serviço da realidade abordada no documentário. Seja 

no local e tempo originais da acção ou por via de reconstituições, o documentário deverá 

manter sempre uma relação forte com os contextos originais do objecto abordado e representá-

los do modo mais fiel possível (Melo, 2002). 

Deste modo, podemos afirmar que a principal distinção entre o cinema de ficção e o 

documentário é a sua diferente ligação com a realidade. No entanto, existem outros géneros 

que também se caracterizam pelo seu discurso sobre o real e utilização de imagens in loco, 

como é o caso dos géneros jornalísticos (Melo, 2002). Neste ponto, Documentarismo e 

Jornalismo são semelhantes. No entanto, existe uma diferença fundamental entre estes dois 

géneros que se prende com o carácter autoral do documentário (Penafria, 2001, p.2). Enquanto 

no jornalismo se busca a objectividade da transmissão de informações, no documentário existe 

sempre a subjectividade inerente ao ponto de vista do seu autor e à sua maneira particular de 

contar a sua história (Melo, 2002).  

"(…)we do expect that a documentary will be a fair and honest representation of somebody´s 

experience of reality." (Aufderheide, 2007, p. 3) 

O Jornalismo procura retratar a realidade sobrelevando o facto de forma imparcial, não 

devendo, idealmente, haver lugar para manipulações do objecto retratado por parte do 

jornalista. No entanto, no documentário busca-se um olhar mais pessoal e subjectivo, como um 

tratamento poético da realidade. (Grierson apud. Melo, 2002) 

                                                           
5
 A palavra mockumentary nasce da junção dos vocábulos da língua inglesa "mock" (simular ou escarnecer) e 

"documentary" (documentário). O mockumentary pode ser considerado um subgénero do documentário. É um "falso" 
documentário, que utiliza as convenções deste género mas retrata uma narrativa fictícia. Deste modo o mockumentary 
pode constituir uma sátira ao documentário, que obriga os seus espectadores a questionarem o fundamento de 
"verdade" por norma associado a este género. (Roscoe & Hight, 2001) 
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"Não se busca um recorte pretensamente objectivo ou neutro do mundo. O documentário 

oferece-nos, isso sim, um mundo novo, forjado no embate entre a realidade filmada e a 

sensibilidade de um cineasta." (Lbaki, n.d. apud. Melo, 2002, p. 8) 

Em suma, podemos sintetizar que as características fundamentais do documentário na 

constituição de uma identidade única enquanto género audiovisual são: 

 A especificidade do seu discurso sobre o real que não constitui um reflexo da realidade 

mas sim uma construção da realidade social.  

 A importância do registo in loco ou de um registo com forte relação com o contexto 

original do tema abordado. 

 O seu carácter autoral, fortemente ligado à criatividade do documentarista e aos seus 

pontos de vista. 

 

2.1.2.  Tipos de documentário 

 

Cada documentário tem um estilo próprio, um carácter único que é inerente ao aspecto 

eminentemente autoral neste género. Ainda assim, é possível, até certo ponto, identificar 

algumas características comuns entre alguns grupos de documentários, que ajudam a 

identificar subgéneros. Para analisar os diferentes tipos de documentários será utilizada a 

taxonomia proposta por Bill Nichols em Introduction to Documentary (Nichols, 2001), que 

propõe seis subgéneros diferentes. A ordem dos subgéneros apresentada surge de forma 

cronológica, na medida em que cada novo estilo surgiu como reacção ou com uma intenção de 

“aperfeiçoar” as tendências dos movimentos anteriores. Ao longo do tempo, os realizadores 

foram rejeitando algumas das tendências eminentes dos movimentos vigentes e optaram por 

uma evolução noutro sentido, como frequentemente ocorre, não só no cinema mas também 

noutras artes (Nichols, 2001, p. 99). Deste modo, analisam-se segundo os seus objectivos, o 

seu estilo audiovisual e os seus ideais artísticos, os géneros poético, expositivo, de 

observação, participativo, reflexivo e performativo. 

Documentário Poético 

Segundo Nichols (2001) o documentário poético é eminentemente visual, procurando 

sobretudo provocar sensações no espectador em detrimento de lhe apresentar uma 

argumentação retórica estruturada. Este intuito revela-se nas opções técnicas tomadas pelos 

realizadores enquadráveis neste género, que optam por sacrificar as convenções de edição 

contínua e a noção de uma localização temporal rígida em prol da exploração de associações 

entre ritmos temporais e justaposições espaciais. 
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Deste modo, este tipo de documentário assume uma estética mais impressionista procurando o 

artístico e a expressão abstracta em detrimento da objectividade verificada em outros géneros 

e que vulgarmente serve de suporte à argumentação do documentário. A preocupação artística 

torna-se reconhecível através da frequência de jogos visuais e de ritmo que contribuem para 

uma transmissão de conceitos predominantemente visual (Nichols, 2001). 

Apesar do inquestionável valor desta abordagem que ainda nos dias de hoje é re-explorada por 

alguns realizadores e que figura na história do documentário como uma das primeiras a surgir 

(na década de 1920), a sua decadência e consequente derivação para outros subgéneros foi 

ditada sobretudo pelo seu carácter demasiado abstracto e pouco específico. (Nichols, 2001) 

Documentário Expositivo 

Ao invés do documentário poético e surgindo, de certo modo, como antítese deste, o 

documentário expositivo tem um cariz marcadamente objectivo, onde prevalecem argumentos 

e fragmentos do mundo histórico apresentados de forma argumentativa, vulgarmente sob a 

forma de voice over e texto (Nichols, 2001). Na sua linguagem é fundamental a concordância 

da imagem, que ilustra e se relaciona com aquilo que é dito, e o discurso verbal que surge 

sempre como o elemento predominante, orientador de toda a argumentação e, 

consequentemente, de todo o documentário. Neste sentido, também a montagem é 

subordinada à argumentação, acompanhando sempre as perspectivas por ela apresentadas, 

ainda que por vezes o faça em detrimento da continuidade espacial e temporal. Apesar deste 

tipo de documentário ter alcançado um estatuto relativamente standard, que ainda hoje se 

mantém, o seu carácter por vezes excessivamente didáctico marcou a procura por novas 

abordagens na área do documentário. (Nichols, 2001) 

Documentário Observacional 

Segundo o referido autor este tipo de documentário é inteiramente centrado nos intervenientes, 

nas suas acções, no seu quotidiano ou nas relações que estes estabelecem entre si (Nichols, 

2001). O objectivo do realizador é simplesmente observar, interferindo o mínimo possível na 

vida dos intervenientes. O surgimento desta forma de documentário está intimamente ligado ao 

avanço tecnológico do material de filmagem, que possibilitou o aparecimento de câmaras mais 

leves e portáteis, que permitiram a quem filmava passar despercebido e movimentar-se mais 

livremente no ambiente que pretendia retratar (Nichols, 2001).  

Deste modo, a atitude do realizador vai no sentido de assegurar um nível mínimo de 

interferência e de manipulação, não só no ambiente envolvente mas também ao nível das 

opções técnicas, nomeadamente na montagem, que procura manter o tempo natural e real dos 

acontecimentos, preservando a sua continuidade. O objectivo máximo é mostrar aquilo que 

aconteceu, tal como aconteceu, num tom íntimo, imediato e pessoal. Esta atitude purista em 
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relação ao documentário leva à dispensa de comentários, música adicional ou texto, na maior 

parte dos casos (Nichols, 2001). 

Este tipo de documentário é bastante característico da investigação etnográfica. Em termos de 

narrativa, a ausência de qualquer tipo adicional de ajuda à compreensão do espectador para 

além das próprias imagens, exige que este tenha um papel muito mais activo na aquisição de 

eventuais conhecimentos inerentes às imagens apresentadas (Nichols, 2001).  

Documentário Participativo 

De acordo com Nichols o Documentário Participativo surge intimamente relacionado com o 

trabalho de campo realizado em áreas como a Antropologia. Nele, o investigador/realizador 

insere-se num determinado grupo social e posteriormente analisa os dados recolhidos, 

socorrendo-se do conhecimento e das ferramentas da Antropologia ou da Sociologia, por 

exemplo. Ao contrário do que acontece no documentário de observação, no documentário 

participativo o realizador interage com os intervenientes e aparece “em cena” e é nesta relação 

que reside o principal atractivo deste tipo de documentário, que procura mostrar o contexto de 

determinada situação com o auxílio da utilização de uma argumentação dirigida ao público, 

ainda que não num tom tão assertivo como o registado no documentário expositivo. No 

entanto, o seu carácter demasiado naif nalguns momentos e a presença, por vezes demasiado 

intrusiva, do realizador criaram alguns obstáculos ao estabelecimento de um sucesso 

duradouro deste tipo de filme (Nichols, 2001).  

Documentário Reflexivo 

Ao contrário do documentário participativo, centrado fundamentalmente na relação do 

realizador com os intervenientes, o documentário reflexivo procurou recentrar a relação 

principal do documentário entre o realizador e o espectador (Nichols, 2001). Deste modo, o 

compromisso do autor com o público afirma-se como fundamental e o interesse do conteúdo 

retratado é o pilar central do sucesso desta relação. Este estilo apresenta também marcadas 

preocupações com o realismo daquilo que é retratado procurando preservar uma edição 

contínua e uma estrutura narrativa sólida (Nichols, 2001). Contudo, a característica 

predominante do documentário reflexivo é o seu estilo consciencioso e marcadamente 

questionador em relação a si próprio, ao seu significado e em relação à forma como o 

espectador percebe o mundo que o rodeia, procurando a mobilização e a formação de opinião 

através da conquista do impacto social e político (Nichols, 2001).  

Documentário Performativo 

Nichols afirma que este tipo de documentário centra-se fundamentalmente na exploração e 

análise da experiência pessoal e social dos seus intervenientes. O documentário performativo 

tem origem nos conflitos pessoais, quer entre intervenientes, quer entre os intervenientes e 
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entidades exteriores, nomeadamente entidades de autoridade. Assim, num tom 

predominantemente subjectivo, dirigindo-se ao espectador de forma mais emocional do que 

factual, procura-se enfatizar a dimensão afectiva em detrimento da objectividade e 

complexidade do conhecimento (Nichols, 2001).  

 

2.1.3.  Evolução histórica do documentário 

 

No final do século XIX, no auge da Revolução Industrial, 

começou a propagar-se pela Europa um sentimento de 

admiração pela máquina, pela técnica e pelas maravilhas da era 

moderna em geral, aspecto que se revelou também nas artes 

(Franco, 2004). Foi neste ambiente, de experimentação 

tecnológica e euforia generalizada, que se deu um avanço que 

revolucionou o mundo das artes e da comunicação. Baseado no 

princípio da persistência visual, segundo o qual a apresentação 

ao olho humano de uma rápida sequência de imagens é 

percebida, não como um conjunto de imagens estáticas 

separadas, mas como uma imagem contínua, Edison cria em 

1895 o cinetoscópio
6
 (imagem à direita). Este engenho encontra-

se na origem de um novo médium e de uma nova arte, o cinema 

(Franco, 2004). 

 

                                                           
6
 Existem alguns engenhos baseados no fenómeno da persistência visual anteriores ao cinetoscópio de Edison, 

nomeadamente o zoopraxiscópio, desenvolvido por Eadweard Muybridge em 1878 (Gama & Sendra, 2007). Contudo, 
segundo a recolha bibliográfica efectuada, os trabalhos desenvolvidos com recurso a estes equipamentos encontram-
se vulgarmente associados à génese da animação e não do cinema propriamente dito. 

Figura 1 - Cinetoscópio de Edison 
Fonte: wikipedia.org 

(Consultado a 2 de Outubro 2010) 

 

Figura 3 - Serpentine Dances (1894 - 1896), filme exibido pelo cinetoscópio de Edison 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=mIkLok-BYIk&feature=player_embedded (2 de Outubro 2010) 

 

Figura 2 - The Kiss (1894 - 1896), um dos primeiros filmes exibido pelo cinetoscópio de Edison. 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=mIkLok-BYIk&feature=player_embedded (2 de Outubro 2010) 
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Nesta época os filmes foram surgindo, com um carácter predominantemente experimental, de 

exploração de uma nova técnica. Foi com este espírito que os irmãos Lumière criaram aquele 

que viria a ser considerado como um dos primeiros filmes cinematográficos da história, em 

1895. Arrivat d'un Train a la Ciotat foi exibido ao público e imediatamente recebeu fortes 

reacções de espanto, admiração e até mesmo de medo por parte dos seus espectadores (Ellis 

& McLane, 2005). Este novo meio trazia para o espectro da arte a dimensão do movimento que 

já tinha sido representada figurativamente de forma estática em diversos meios artísticos, mas 

que se tornava agora uma realidade. Esta capacidade de captar o movimento conferiu a este 

novo meio um realismo visual nunca antes alcançado (Yakhni, 2003, p. 36).  

 

 

O referido filme faz parte de um conjunto de filmes iniciais, de curta duração, realizados pelos 

irmãos Lumière com o objectivo de captar cenas do quotidiano citadino, mostrando a vida tal 

como ela decorria na cidade, sem interferências ou encenações. Devido a esta pretensão 

simples dos irmãos Lumière, de mostrar a realidade tal como ela acontece, vários autores, 

nomeadamente alguns dos que compõem a bibliografia desta dissertação, optam por situar 

historicamente aqui o nascimento do género documentário, fundindo a sua génese com a do 

próprio cinema convencional (Ellis & McLane, 2005, p. 6). No entanto, e como refere Manuela 

Penafria, estes filmes primários carecem de um importante aspecto identitário do género 

documentário – a aplicação de uma perspectiva pessoal do autor ou de um ponto de vista 

identificável no filme, com o objectivo de passar uma determinada mensagem ou intervenção. 

De facto, estes filmes são simples exibições de actos quotidianos, sem elementos criativos 

adicionais que lhes possam conferir uma mensagem pessoal do autor. Neste sentido, a autora 

Figura 4 - Arrivat d'un Train a la Ciotat (1895) dos irmãos Lumière. 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=1dgLEDdFddk (2 de Outubro de 2010) 
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rejeita enquadrar os primeiros filmes na categoria de documentários, acrescentando que 

apenas a partir da década de 1920 é possível identificar o surgimento de filmes que possam 

ser considerados como tal, por aliarem à captura visual da realidade uma perspectiva pessoal 

(Penafria, 1999). 

 

Como referido, na década de 1920 começa a surgir um novo tipo de filme, sob a forma de uma 

espécie de relato visual pessoal, como filmes de viagens exóticas, filmes de intervenção social 

ou filmes de propaganda (Aufderheide, 2007, p. 1). É nesta nova abordagem não ficcional do 

cinema que se enquadra aquele que é considerado por muitos autores como o primeiro filme 

documentário, Nanook of the North (1922) de Robert Flaherty (Penafria, 2001; Ellis & McLane, 

2005, p. 13). Este documentário mostra a dura vida dos esquimós Itivimuit através das suas 

tarefas quotidianas de procura de alimento, de contacto social, etc. (Penafria, 2001; Ellis & 

McLane, 2005, p. 15). 

Robert Flaherty procurou captar a realidade de uma cultura, integrando-se no seu interior e 

convivendo com os seus agentes (Penafria, 2001, p. 7). Nanook of the North procura mostrar 

uma visão romântica de um povo simples e primitivo, alheado da civilização ocidental e à beira 

da extinção. Deste modo, o seu trabalho é dotado de algum valor antropológico e sociológico, 

mas apenas de forma muito limitada (Aufderheide, 2007). Nele, Flaherty procura expressar a 

sua visão do modo de vida dos Itivimuit de forma realista, mas para tal pediu a alguns dos 

intervenientes que representassem algumas acções, de modo a que estas estivessem de 

acordo com rituais Itivimuit mais antigos. Esta pretensão de realismo, misturada com a mise-

en-scéne operada por Flaherty valeram-lhe duras críticas. Outros criticaram também ainda a 

sua visão excessivamente romântica, com pouca objectividade ou pragmatismo. De qualquer 

Figura 5 - Nanook of the North (1921) de Robert Flaherty 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=bVbQVWkdcFk (4 de Outubro de 2010) 
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das formas, Nanook of the North é considerado por muitos como o primeiro documentário e 

Flaherty como o pai do género (Aufderheide, 2007). 

A reforçar esta conotação encontra-se o facto de a palavra "documentário" ter sido utilizada 

pela primeira vez em 1926, por John Grierson, procurando classificar o trabalho que este havia 

realizado em Moana: 

"Of course Moana, being a visual account of events in the daily life of a Polynesian youth and 

his family, has documentary value." (Grierson, 1926, p. 25 apud. Penafria, 2004, p. 1) 

Se, por um lado, podemos considerar que Flaherty deu a conhecer ao mundo um novo género, 

por outro, podemos também considerar que John Grierson foi o principal responsável pela sua 

dimensão social (Aufderheide, 2007). Grierson foi o primeiro a afirmar o documentário como 

tratamento criativo da realidade, definição que tem estado no núcleo do género até aos dias de 

hoje (Penafria, 2004). Este realizador defendeu sempre o documentário como uma forma de 

educar as massas para os problemas sociais. Influenciado por Flaherty, defendeu activamente 

a separação entre entretenimento e documentário e o seu trabalho teórico e audiovisual serviu 

não só de enquadramento académico para o género mas também como inspiração para os 

seus sucessores (Aufderheide, 2007). 

 

 

Figura 6 - Drifters (1929) de John Grierson 
Fonte: http://v.youku.com/v_show/id_XMTgwNzIzMjYw.html (4 de Outubro de 2010) 
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A par de Flaherty e Grierson e contemporâneo destes, desenvolvendo o seu trabalho 

principalmente nas décadas de 1920 e 1930, surge o realizador russo Dziga Vertov. Vários dos 

autores analisados consideram que este realizador completa o trio dos fundadores do género 

documentário. Ainda assim, a sua abordagem é algo diferente da dos restantes realizadores 

referidos, o seu estilo de intervenção social foi mais revolucionário e propagandístico. 

O trabalho de Vertov encontra-se fortemente conotado com a 

crítica social, a política e ideais marxistas. Esta sua atitude 

acutilante fez com que o mesmo fosse rejeitado no seu próprio 

país pelo regime de Estaline, mas o valor do seu trabalho foi 

sendo sucessivamente reconhecido no estrangeiro (Ellis & 

McLane, 2005). Vertov foi um entusiasta do realismo, da verdade 

e da tecnologia. Ele reconhecia a câmara como o olho mecânico 

através do qual é possível observar o mundo e a vida tal como ela 

é (Ellis & McLane, 2005). A principal pretensão dos seus filmes 

era a captação do momento, no seu carácter único e genuíno, 

sem influências exteriores ou representações. Diferindo de 

Flaherty ou Grierson, Vertov não procurava o valor estético ou a 

educação das massas através de uma visão social global. A sua 

visão era mais de detalhe, de pequenas particularidades das 

pessoas e do seu comportamento, tantas vezes considerado 

como normal, mas que parece assumir uma mensagem e um 

valor especiais quando captados de certo modo pela câmara (Ellis 

& McLane, 2005). O seu principal trabalho Man with a Movie 

Camera (1929) é uma compilação habilmente montada de cenas 

quotidianas de pessoas nas suas actividades habituais. No 

entanto, a sua junção deixa transparecer uma dimensão social 

mais alargada, conferindo ao seu trabalho uma importante 

componente de reflexão e intervenção social (Aufderheide, 2007). 

 

Deste modo, e de acordo com o referido por Manuela Penafria, podemos considerar que se a 

década de 1920 contribuiu para o aparecimento do documentário, a década de 1930 contribuiu 

para a construção da sua identidade (Penafria, 1998). 

 

As normas identitárias do género documentário e os seus estilos visuais e de abordagem 

vigentes nas décadas de 1920 e 1930 mantiveram-se relativamente inalterados nos anos 

seguintes, nomeadamente nas décadas de 1940 e 1950. No entanto, no final da década de 

1950 e no início da década de 1960 a tecnologia começa a assumir um peso cada vez maior 

na produção documental e os notáveis avanços tecnológicos conseguidos à data contribuíram 

Figura 7 - Man with a Movie Camera 
(1929) de Dziga Vertov 
Fonte: http://goo.gl/5xbVP 

(4 de Outubro de 2010) 
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para uma revolução no género documentário, não só a nível técnico mas também a nível 

conceptual (Ellis & McLane, 2005). 

O principal avanço tecnológico, que está na origem da referida revolução no género 

documentário, foi o surgimento de equipamentos mais leves e portáteis, em parte devido à 

invenção da película de 16 mm como alternativa à película de 35 mm (Aufderheide, 2007, p. 

44). Outro importante desenvolvimento tecnológico residiu no desenvolvimento de 

equipamentos de gravação de som, também eles portáteis e que ofereciam ao realizador, pela 

primeira vez, a possibilidade de gravar som síncrono (Ellis & McLane, 2005). 

Estes avanços culminaram no surgimento de uma nova abordagem ao género documentário, 

que se materializou num novo estilo, o Cinéma-Vérité. Os novos equipamentos, mais leves e 

portáteis, permitiram levar o documentário a sítios onde até então seria impraticável - zonas de 

guerra, casas particulares, pistas de dança, etc. (Aufderheide, 2007, p. 45). Podiam agora ser 

captados novos temas, em novos ambientes e de um modo mais profundo, do ponto de vista 

da integração da câmara na realidade. A possibilidade técnica de poder gravar som síncrono 

abriu caminho para a realização de entrevistas e para a realização de filmagens com som 

ambiente. Obviamente que estas novas possibilidades permitiram novas soluções estéticas e 

também conceptuais. O Cinéma-Vérité centra-se na procura da verdade e do realismo, mas 

numa perspectiva mais centrada no indivíduo e nas suas actividades, segundo os interesses do 

realizador (Aufderheide, 2007). Deste modo, este novo género de documentário quebrou as 

convenções do documentário "griersoniano" de amplo impacto social, adoptando uma 

abordagem mais individualizada. O sucesso do Cinéma-Vérité criou influências duradouras, 

que se mantêm até aos dias de hoje. Este tipo de documentário encontra-se na génese do 

estilo de muitos documentários da prática actual, nomeadamente os documentários musicais e 

do tipo behind-the-scenes ou making-of ou até mesmo alguns programas mais associados a 

um estilo reality show (Ellis & McLane, 2005). 

É também por volta da década de 1950 que se desenvolve um outro avanço tecnológico que 

obteve um grande impacto na prática do documentário, alterando o paradigma de distribuição 

vigente. Até à data, quem quisesse ver um documentário teria que se dirigir, em casos normais, 

a uma sala de cinema. No entanto, com o aparecimento e proliferação da televisão na década 

de 1950, o documentário tornou-se mais acessível. Este género, de reflexão sobre a realidade, 

podia agora entrar na casa das pessoas e conseguiu cativar o interesse de um vasto público 

(Sacrini, 2004, p. 3). Apercebendo-se do potencial deste género, vários canais apostaram na 

criação de programas centrados na actualidade. Estes programas podiam vulgarmente ser 

enquadrados no género documentário, mas ao invés de terem uma vocação mais artística, 

tinham uma orientação jornalística bem demarcada. O advento da televisão contribuiu assim 

para um forte aumento da produção de documentários e também para o aumento do número 

de realizadores (Aufderheide, 2007). 
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A partir da década de 1960 a televisão assumiu-se cada vez mais como o principal meio de 

divulgação do documentário e em grande parte a forma como os vários canais abordaram o 

género determinou o seu sucesso. Ao integrar-se neste novo meio, o documentário ficou 

também mais dependente do desenvolvimento da televisão, a nível de programação e de 

tecnologia. Nesse sentido, as audiências passaram a ditar o espaço televisivo consignado ao 

documentário, assim como os tipos de documentário a integrar a programação (Ellis & McLane, 

2005). 

Na transição da década de 1970 para a década de 1980 registou-se mais um importante 

avanço tecnológico – a introdução do vídeo - que, à semelhança do que já acontecera 

anteriormente, aquando de grandes avanços tecnológicos, viria a influenciar fortemente a 

prática do documentário. A introdução do vídeo contribuiu ainda mais para a criação de 

equipamentos mais leves e portáteis, dando aos realizadores maior liberdade na filmagem. 

Uma das particularidades do vídeo era também o seu baixo custo, em vez de ter de comprar 

fita a preços caros, o realizador podia agora comprar cassetes bastante mais baratas. Estas 

particularidades do vídeo, associadas à sua facilidade de utilização, contribuíram em muito 

para aumentar o número de realizadores no género e, consequentemente, a produção de 

documentários (Ellis & McLane, 2005, p. 258). 

Este aumento da produção viria a conhecer, anos mais tarde, fortes incentivos com a 

introdução da TV por cabo, na década de 1980, permitindo a criação de mais canais de 

distribuição. O aumento de canais televisivos fez com que alguns procurassem a 

especialização em determinados assuntos ou géneros e muitos deles dedicaram quantidades 

significativas do seu tempo à transmissão de documentários (Ellis & McLane, 2005, p. 260).  

Na década de 1990, a tecnologia de filmagem e distribuição continuou a tornar-se cada vez 

mais acessível e o número de canais de transmissão de documentários continuou a aumentar 

a um ritmo acelerado. Esta situação levou a um grande aumento da quantidade de 

documentários, que não significava necessariamente um aumento na sua qualidade geral (Ellis 

& McLane, 2005, p. 294). Deste modo, passou-se de um paradigma de poucos documentários, 

mas com uma qualidade geral elevada, para um paradigma de muitos documentários, sendo 

vários deles medíocres, o que acabou por ditar um certo declínio do género nesta época.  

Já no século XXI, as novas tecnologias continuam a ter grande influência na prática do 

documentário, possibilitando novas soluções técnicas e contribuindo para uma considerável 

melhoria na sua qualidade visual. O documentário vai-se também integrando cada vez mais 

num suporte alternativo, a Internet, que possibilita uma forma diferente de contar a história, por 

via da interactividade (Penafria, 1999). 

O cruzamento do documentário audiovisual “clássico” com as novas tecnologias dá origem a 

um novo tipo de documentário, o documentário digital, com algumas funcionalidades 

inovadoras e interessantes. Em primeiro lugar, é de assinalar a convergência de medias que se 
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verifica no documentário digital, para além de som e imagem dinâmica, o utilizador passa a ter 

ao seu dispor uma panóplia de outros recursos, como textos, imagem estática, ligações para 

páginas de conteúdos relacionados, entre outros (Sacrini, 2004, p. 3). Todos estes elementos 

se encontram agrupados num universo navegável, que torna o documentário mais interactivo, 

na medida em que possibilita ao seu espectador/utilizador explorar por si mesmo o conjunto de 

informações na ordem e profundidade que desejar, ainda que seja conveniente a presença de 

algumas indicações do autor. Podemos estabelecer como principais características do 

documentário em suporte digital, a hipertextualidade e a não-linearidade (Gregolin et al., 2002, 

p. 15).  

Estas características acabam também por influir na ligação cognitiva que o 

utilizador/espectador estabelece com o documentário. Abandonando um paradigma de 

visualização passiva, o utilizador torna-se activo e movimenta-se num ambiente imersivo sobre 

o qual detém algum controlo e poder decisão. Esta atitude do utilizador deverá fazer com que 

este estabeleça uma relação mais profunda com o tema do documentário, raciocinando mais 

sobre ele e experimentando-o de uma forma mais pessoal (Sacrini, 2004). Também o estímulo 

sensorial aumentado, graças à convergência de media e ao tipo de linguagem característico 

dos novos media contribui para causar uma experiência marcante no utilizador, o que pode 

facilitar a transmissão do ponto de vista do autor (Sacrini, 2004).  

 

Figura 8 - Webdocumentário Rio de Janeiro - Autorretrato (2011), realizado por Marcelo Bauer 
Fonte: http://www.riodejaneiroautorretrato.com.br/riodejaneiroautorretrato/dev2011 (18 de Novembro de 2011) 

http://www.riodejaneiroautorretrato.com.br/riodejaneiroautorretrato/dev2011/
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Com esta multiplicidade de suportes ao serviço do documentário, o autor poderá encontrar 

novas formas de fazer passar a sua mensagem, mas fica também com mais elementos a ter 

em conta. É necessário que o autor do documentário em suporte digital, para além de criar 

vídeo, saiba produzir e escolher de forma cuidada os restantes recursos, procurando organizar 

a diversidade de forma coerente (Gregolin et. al, 2002). 

 

Após a análise da cronologia do género é possível proceder à análise de elementos mais 

relacionados com a construção da obra nesta área, centrada nos principais elementos de 

conceptualização do documentário. 

 

2.1.4.  A conceptualização do documentário 

 

2.1.4.1. A ideia  

 

Qualquer documentário parte de uma ideia, de uma impulsão do seu criador de mostrar 

determinada realidade, contar uma história ou promover o debate acerca de um assunto que 

considere especialmente relevante (Rosenthal, 1996). Normalmente, estas ideias não surgem 

de forma totalmente espontânea, encontrando-se fortemente associadas à experiência do autor 

e à sua observação do mundo que o rodeia. Alguns acontecimentos tornam alguns assuntos 

mais pertinentes, não só a um nível global, mas muitas vezes sob uma perspectiva mais 

pessoal e é vulgarmente deste tipo de perspectiva ou impulsão individual que um documentário 

nasce (Rosenthal, 1996). A ideia do autor começa por surgir como uma simples vontade, 

evoluindo ao longo do tempo para algo mais concreto. Esta vai-se tornando mais clara, 

deixando antever alguns dos passos necessários para a realização do documentário, como por 

exemplo a narrativa ou alguns dos planos que se poderão gravar, noções que deverão ser 

tidas como fundamentais antes de avançar para a produção do documentário (Rosenthal, 

1996). 

Alan Rosenthal defende que a realização de um documentário exige uma considerável 

quantidade de recursos e tempo que, muitas vezes, terão que ser encontrados pelo próprio 

autor do documentário. Tendo em conta o compromisso pessoal que cada documentário 

pressupõe, é conveniente que a ideia que está na sua origem seja suficientemente interessante 

e se encontre aliada a uma vontade suficientemente forte para o justificar (Rosenthal, 1996, p. 

11 e 12). 

Barry Hampe refere ainda que a ideia do documentário não deverá, contudo, ser encarada 

como uma estrutura rígida e inalterável, devendo ser, ao invés, flexível e capaz de se adaptar 

ao desenrolar da produção do filme. O contacto com os intervenientes e com o cenário em que 

o documentário terá lugar apresentam dificuldades que condicionam o crescimento da obra 
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mas também oportunidades, que podem apresentar ao autor do documentário perspectivas 

interessantes que mereçam ser exploradas mais aprofundadamente (Hampe, 1997). 

Uma vez consolidada a ideia do documentário, o seu autor pode proceder à transposição desta 

para um guião. 

 

2.1.4.2. Guião 

 

De acordo com Barry Hampe alguns documentários de carácter mais espontâneo, sobretudo 

os de maior relação com o estilo Cinéma-Vérité, raramente se baseiam numa narrativa sólida e 

dispensam muitas vezes a escrita de um guião (Hampe, 1997). Para o autor estes sobrevivem 

essencialmente da espontaneidade do momento da captura de um acontecimento tal como ele 

sucede, por vezes de forma inesperada. Tudo depende daquilo que vai acontecer no local e no 

momento da filmagem e que é, geralmente, imprevisível, não sendo possível o seu 

enquadramento e previsão total num guião. Ainda assim, e mesmo neste tipo de filmes é 

possível escrever, não um guião propriamente dito, mas um documento de planificação até 

certo ponto, incidindo sobretudo no tipo de cenas que se pretende e espera visualizar, assim 

como na sua organização logística na medida do possível, ao invés de uma escrita mais focada 

na narrativa e no diálogo (Hampe, 1997, p. 1). 

Por outro lado, documentários com um estilo mais objectivo e estruturado e com uma ideia 

relativamente clara da informação que pretendem recolher e transmitir, beneficiam bastante da 

redacção de um guião que permita planear, prever e orientar as diversas etapas da realização 

do documentário (Hampe, 1997). Neste caso o guião deverá descrever, tanto quanto possível, 

as acções e diálogos que irão ocorrer ao longo da gravação. Naturalmente que, nalguns casos, 

como acontece por exemplo no diálogo com os intervenientes, não é possível prever 

totalmente aquilo que irá suceder ou o que será dito. Barry Hampe defende que nessa situação 

cabe ao autor do documentário indicar aquilo que espera que seja dito ou o que pensa que 

será mais provável acontecer (Hampe,1997, p. 6). 

Rosenthal (1996) olha o guião como o documento de arquitectura do documentário. Este 

documento deverá responder à pergunta "O que devo filmar?” (Das, 2007, p. 3) e fornecer o 

planeamento e preparação necessários para filmar as cenas previstas. Ainda que possamos 

considerar o guião como um documento de cariz predominantemente estruturador e descritivo, 

é também de suma importância permitir no mesmo alguma margem de manobra, tendo em 

conta a flexibilidade necessária para permitir a evolução de liberdades criativas aquando das 

filmagens no local, indispensáveis à obtenção de um tom genuíno e verosímil à obra final 

(Rosenthal, 1996). 
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Assim, o guião constitui-se como uma ferramenta estrutural e orientadora destinada a auxiliar 

não só o realizador, mas também todos os restantes envolvidos na produção do documentário. 

Considerando este objectivo comunicacional primordial do guião, o mesmo deverá comunicar a 

ideia do filme de forma clara e simples, constituindo "um documento de trabalho e não uma 

obra literária" (Rosenthal, 1996, p. 15). 

Rosenthal ressalva também a importância de outro elemento fundamental na construção de um 

guião – a pesquisa. Quanto mais informação de qualidade o autor tiver à sua disposição, 

melhor conseguirá delinear um modo de passar a sua mensagem e prever o processo para o 

fazer (Rosenthal, 1996). Esta informação é primeiramente constituída por elementos básicos 

como uma lista de pessoas, lugares e eventos a serem filmados (Hampe, 1997, p. 2), mas 

pode beneficiar também de uma investigação mais profunda, constituída por uma recolha 

bibliográfica, entrevistas prévias a peritos ou deslocações a locais relevantes (Das, 2007). 

De acordo com Trisha Das, para além da pesquisa, o guião deve também definir claramente de 

que forma as ideias do documentário serão transmitidas visualmente ao espectador. Ainda que 

o trabalho de câmara possa ser considerado um elemento secundário no guião de um 

documentário, é bastante importante estabelecer aquilo que se pretende filmar, percebendo a 

relação dessas imagens com a compreensão do espectador. Este deverá ser o principal factor 

a ter em conta na redacção de um guião, para além de ser capaz de organizar e sintetizar o 

processo de filmagem de forma clara, o autor deve sobretudo ser capaz de pensar visualmente 

e de expor esse pensamento em palavras que descrevam da forma mais precisa possível 

aquilo que se pretende filmar (Das, 2007, p. 5). 

Outro elemento de importância fundamental no guião e que deve transparecer para o 

documentário posteriormente filmado é a estrutura. Apenas um guião bem estruturado poderá 

assegurar a manutenção do interesse do espectador ao longo da sua exibição (Hampe, 1997, 

p. 2). Ainda que a estrutura de um documentário não seja habitualmente tão rígida como a 

estrutura de um filme de ficção, deverá, segundo Das, ser respeitada a preocupação em 

distinguir início, desenvolvimento e final do filme, de modo a controlar as expectativas do 

público e ajudar à compreensão da mensagem inerente ao documentário (Das, 2007). 

A fase inicial deverá constituir uma breve e simples apresentação do problema que se encontra 

na origem do documentário. As informações transmitidas ao espectador deverão restringir-se 

apenas ao essencial e manter o objectivo de despertar a curiosidade deste para o 

acompanhamento do desenvolvimento e resolução da questão apresentada (Das, 2007). 

Após conseguir cativar o interesse do espectador com sucesso pode dar-se início à fase de 

desenvolvimento do documentário em que são explorados os “conflitos” do tema apresentado, 

não devendo contudo deixar antever o seu desfecho, procurando manter o interesse do 

espectador até ao final do documentário. Alguns documentários não apresentam conflitos 

propriamente ditos, nomeadamente os documentários mais centrados sobre o comportamento 
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humano ou sobre um evento único. Ainda assim, também estes podem revelar algumas 

tensões e motivos de interesse para o espectador, como por exemplo a resolução de 

problemas por parte dos intervenientes ou o seu comportamento ao longo do filme. (Hampe, 

1997, p. 3) 

No final, é apresentada, de preferência com algum dramatismo, a resolução dos conflitos 

anteriormente referidos (Hampe, 1997, p. 4). No entanto, esta regra não é absoluta, na medida 

em que é considerável uma outra opção narrativa para o final, o final em aberto, que não 

termina totalmente as tensões apresentadas e que potencia a reflexão posterior por parte do 

espectador. (Das, 2007, p. 30) 

Relativamente ao formato, o guião do documentário apresenta vulgarmente o tradicional 

formato cinematográfico ou o formato de duas colunas (vídeo e som) mais utilizado em 

televisão. Segundo Das, independentemente do formato, o importante é que todos os 

envolvidos na produção do documentário possam entender de forma clara o que se pretende 

executar (Das, 2007). 

 

Após a análise do género documentário na sua dimensão histórica e de planificação, procede-

se à reflexão acerca do uso do filme na Etnografia. 

 

2.2. O Filme Etnográfico 

 

Para além do enquadramento teórico do género documentário e da forma como o mesmo é 

abordado nesta dissertação, revelou-se também de assinalável utilidade para a mesma e para 

o trabalho prático desenvolvido, a reflexão teórica mais especificamente orientada para o filme 

em Etnografia. Ao longo da sua história, registam-se aproximações ora ao documentário, ora 

ao cinema de ficção, mas a sua inextrincável relação com o conhecimento e o rigor científico 

atribui a este tipo de produção audiovisual uma identidade própria e isolada, pelo que a sua 

compreensão requer uma abordagem teórica um pouco mais detalhada.  

Para os efeitos do estudo teórico levado a cabo neste capítulo não se torna particularmente 

relevante a distinção entre Antropologia, Etnografia e Etnomusicologia, uma vez que a 

aplicação do filme a estas disciplinas e a consequente especificação em Antropologia Visual, 

Etnografia Visual e Etnomusicologia Visual apresentou uma evolução paralela e os desafios 

encarados a nível teórico e metodológico são comuns a estas três áreas de conhecimento. Por 

isso, considera-se que o referido em relação a uma delas é aplicável às outras, no que diz 

respeito ao estudo da influência sofrida pela aplicação de recursos audiovisuais na 

investigação. De igual modo, dispensa-se também a distinção entre filme (de película) e vídeo 
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(magnético ou digital), sendo que se emprega neste texto o termo "filme" para identificar 

ambos. 

Com vista a compreender um pouco melhor o papel da produção audiovisual no seio da 

Etnomusicologia procedeu-se, em primeiro lugar, a um levantamento geral da história da 

Antropologia Visual, procurando depois perceber qual a importância do filme nesta disciplina e 

nas disciplinas afins da Etnografia e da Etnomusicologia. Neste seguimento teórico, procurou-

se também perceber a implicação do registo visual num campo fundamentalmente verbal. 

Com maior incidência na reflexão da técnica do audiovisual na Etnomusicologia, procurou-se 

investigar acerca das técnicas de filmagem neste campo, os processos de edição deste tipo de 

filme, a construção de uma narrativa no mesmo e o trabalho em colaboração nesta área. 

De uma perspectiva geral, a Antropologia Visual, é um campo de ampla discussão teórica de 

uma prática situada entre a ciência e a arte, a palavra escrita e a imagem, encaradas de modo, 

por vezes terminante, pelos seus praticantes mais proeminentes. De resto, a arte (subjectiva) e 

a ciência (objectiva) raramente coabitam com facilidade num mesmo espaço e o filme 

etnomusicológico não será provavelmente excepção. Este debate de ideias, que porventura 

será já anterior à obra seminal de Feld (1976) sobre este género Ethnomusicology and Visual 

Communication, deixa transparecer a inexistência de um fio condutor neste domínio e de uma 

metodologia sistematizada. Já em 1976 este autor referia alguma confusão reinante no estudo 

e compreensão da utilização do filme na pesquisa etnomusicológica (Feld, 1976, p. 2), que 

parece ecoar até tempos mais recentes quando Jean Rouch afirma que, de momento, o filme 

etnográfico não ultrapassou ainda o seu carácter experimental (Rouch, 2003, p. 45). Sem o 

objectivo de enveredar demasiado pela referida discussão teórica, objecto de estudo de outras 

dissertações, mais inseridas exclusivamente no âmbito da Antropologia Visual ou 

Etnomusicologia Visual, procura-se sobretudo analisar a prática e a técnica do filme 

etnográfico. Para esse efeito, torna-se indispensável uma reflexão teórica introdutória, que 

permita o correcto enquadramento conceptual dos elementos técnicos, que assumem maior 

relevância no âmbito desta dissertação. 

 

2.2.1. História da Antropologia Visual 

 

O filme etnográfico e antropológico abrange um longo percurso de desenvolvimento histórico 

que, segundo vários autores, terá tido a sua génese na mesma época do próprio cinema. Em 

1895, os irmãos Lumiére davam a conhecer ao mundo, em Paris, uma nova arte. No mesmo 

ano, Félix-Louis Regnault apresentou na Exposição Etnográfica da África Ocidental, realizada 

também em Paris, um filme de uma mulher Ouolove praticando olaria, que vários autores 

situam como o primeiro filme etnográfico (Rapazote, 2003, p. 52) e que marca a génese da 

Antropologia Visual. Para além de Regnault também Alfred Cort Haddon é referenciado como 
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um dos pioneiros do filme etnográfico, pela expedição multidisciplinar que empreendeu em 

1898 às ilhas Torres no Oceano Pacífico "para estudar cientificamente o povo da ilha" (Pink, 

2006, p. 5). 

Contudo, e como apontado por Heider (2007), os antropologistas tardaram em reconhecer os 

usos do filme na sua pesquisa. O trabalho de campo levado a cabo em Bali por Gregory 

Bateson e Margaret Mead, entre 1936 e 1939, marca a incorporação do filme como recurso de 

pesquisa numa grande investigação. Estes filmes não viriam a ser divulgados até ao início dos 

anos 1950. Heider situa o início da era moderna da Antropologia Visual em meados da década 

de 1940, com os primeiros filmes de Jean Rouch
7
 (Heider, 2007). Jennifer Post refere ainda a 

expansão do filme como ferramenta de trabalho de campo na Etnomusicologia a partir da 

década de 1960 (Post, 2004). A partir deste momento, a evolução tecnológica, que resultou na 

criação de câmaras cada vez mais leves e na capacidade de gravação de som síncrono, 

contribuiu fortemente para o aumento da produção audiovisual no âmbito da Antropologia. 

Gradualmente, os antropólogos foram ganhando a capacidade de captar mais facilmente e em 

maior profundidade as culturas objecto de estudo (Pink, 2001; Rapazote, 2003). Este fenómeno 

de proliferação de material audiovisual aliado à evolução tecnológica viria a conhecer novo 

impulso na década de 1980 pela introdução do vídeo, de grande relevo para o antropologista 

visual, pela sua comodidade, economia e facilidade de uso. A partir deste momento os 

antropólogos puderam passar a registar mais tempo de filme e com um custo bastante 

reduzido, relativamente ao da película de filme de 35mm, anteriormente utilizada (Pink, 2001). 

Segundo Sarah Pink é num panorama de acelerada evolução tecnológica que a Antropologia 

Visual chega ao paradigma actual, marcado pelas novas tecnologias, que transformaram a 

pesquisa e análise neste ramo. Para esta mesma autora o resultado foi "uma nova abordagem 

interdisciplinar com grande potencial de influência dentro e fora da academia" (Pink, 2006, p. I). 

Após uma breve análise do percurso histórico deste tipo de registo procede-se a algumas 

considerações acerca da sua relevância na Antropologia e disciplinas relacionadas. 

 

2.2.2. A importância do uso do filme 

 

A utilização do filme como ferramenta de investigação e exposição no âmbito da Antropologia 

pode constituir uma considerável adição a esta, aprofundando-a ao mesmo tempo que amplia 

os conhecimentos observados e, sobretudo, a forma como os mesmos são observados. Neste 

sentido, Heider atribui importância à noção de "ver a antropologia", considerando que tanto a 

fotografia como o filme complementam as palavras utilizadas pelos antropologistas para 

descrever como uma cultura funciona. Contudo, Heider deixa o alerta - "tal como as palavras 

                                                           
7
 Uma filmografia de Jean Rouch pode ser consultada em: http://www.imdb.com/name/nm0745541/ 

http://www.imdb.com/name/nm0745541/
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necessitam ser estudadas, também as imagens devem ser pensadas cuidadosamente" 

(Heider, 2007). 

Jennifer Post acrescenta que a colaboração, de mais de um século, entre realizadores e 

antropólogos contribuiu para a documentação e transmissão de informação etnográfica, numa 

prática que se estende ao ensino e à investigação (Post, 2004, p. 167). Para esta autora o filme 

é uma importante ferramenta para comunicar conceitos e apresentar pontos de vista 

alternativos dos temas abordados na Etnomusicologia. 

Na especificidade do trabalho de campo, o filme revela-se também útil para registar os avanços 

diários da investigação, ao mesmo tempo que facilita a tomada de notas ou o registo de 

determinados processos e actividades (Pink, 2001, p. 103). 

Ao analisar a obra de Jean Rouch e a sua posição em relação ao filme etnográfico, Ricardo 

Costa refere que, segundo este autor, "a imagem que acabamos de ver já o instante seguinte 

apagou, sem a película tudo o que vemos nos escaparia. Com ela não só tornamos visível a 

realidade que se extingue como aquela que se esconde. Registando-a, podemos revê-la no 

écran e descobrir nela coisas que sem ele não veríamos" (Costa, 2000, p. 8). Neste sentido, 

Carlos Pérez Reyna opta também por enaltecer a capacidade do filme de captar subtilezas 

imperceptíveis a olho nu nas relações sociais, nas cerimónias, danças ou qualquer outro 

evento complexo onde muitos elementos estão em movimento conjunto e permanente (Reyna, 

2002, p. 4). Este mesmo autor assinala esta nova capacidade da Antropologia, possibilitada 

pelo filme, de desconstruir o objecto de estudo em elementos mais simples, através de 

sucessivas visualizações ou visualizações mais detalhadas, recorrendo por exemplo a slow 

motion. Deste modo, o antropólogo pode proceder à "observação diferida" (Reyna, 2002, p. 7) 

após o trabalho de campo, analisando o objecto do seu estudo de modo mais aprofundado e 

detalhado, obtendo um maior número de dados, que possivelmente poderiam nem ser visíveis 

sem o recurso ao médium filme. (Reyna, 2002) 

Para Feld a utilização do filme na Etnomusicologia contribui para a sua valorização - "In sum, 

doing ethnomusicology with film is part and parcel of doing better ethnomusicology." (Feld, 

1976, p. 24). 

 

2.2.3. Entre a palavra escrita e a imagem 

 

Convencionalmente, o saber antropológico é produzido e divulgado com recurso à palavra 

escrita (Heider, 2007; Barbash & Taylor, 1997). A integração de um novo médium (o filme) na 

disciplina pode trazer vantagens, mas tal como Heider afirmou (Heider, 2007) a sua utilização 

deve ser feita ao abrigo de determinadas considerações. Margaret Mead defendeu também 

que, apesar de a Antropologia ser uma área, antes de mais, "verbal", "o cinema e fotografia 
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exprimem uma especialização, uma habilidade que deve ser treinada pelos antropólogos." 

(Mead apud. Costa, 98, p. 1 e 2) 

Deste modo, a integração do uso da imagem no seio da Antropologia, onde impera a palavra 

escrita, foi feita cumprindo um processo gradual de validação do conhecimento produzido com 

base na imagem (Rapazote, 2003, p. 46). 

Vários autores optam por enaltecer as capacidades do filme, Barbash & Taylor, por exemplo, 

referem que o filme "mostra", para além de apenas "dizer", afirmando ainda que o filme possui 

uma capacidade de ilustrar as pessoas, as culturas e as interacções humanas de uma forma 

que é impossível à palavra escrita (Barbash & Taylor, 1997, p. 36). Todavia, Heider refere que 

dificilmente o filme poderá substituir a escrita. A esta última aponta a capacidade de comunicar 

generalizações, nomeadamente de conceitos abstractos, dificilmente representáveis de modo 

objectivo em filme (Heider, 2007). Weinberger acrescenta que o evento patente no filme é um 

evento único e individual e é oferecida ao espectador apenas uma representação desse 

mesmo evento isolado e não de todas as instâncias desse evento. Cada acto é feito de uma 

forma particular e é diferente cada vez que é repetido. Como tal, a representação de um só 

acto, dificilmente nos dá a conhecer o acto na totalidade do seu carácter, criado pelas suas 

várias repetições (Weinberger, 1992, p. 46). 

Existe também uma distinção entre a forma como a palavra escrita e a imagem são dadas a 

entender ao leitor ou ao espectador. Heider refere que a escrita é linear, na medida em que, ao 

longo de cada frase, oferece apenas um elemento de cada vez (Heider, 2007), ou como refere 

Rapazote, a "informação é transmitida em série" (Rapazote, 2003, p. 48). Por outro lado, numa 

imagem, seja ela uma fotografia ou um filme, o espectador tem a capacidade de fruir livremente 

cada um dos elementos sem seguir nenhuma ordem específica, criando assim uma 

interpretação própria. Deste modo, podemos considerar que a construção de sentido no filme é 

predominantemente não hierarquizada e será diferente para cada espectador, consoante a 

atenção que este preste a determinados detalhes e a ordem em que o faz (Rapazote, 2003, p. 

48). 

De qualquer modo, esta construção de sentido pode também ser manipulada pelo método de 

filmagem e sobretudo pelo processo de edição do filme, permitindo ao criador do filme, seja ele 

um antropologista ou realizador, orientar até certo ponto o espectador no sentido de lhe 

transmitir os elementos cognitivos que considere necessários ou mais valiosos (Heider, 2007).  

 

2.2.4. Material audiovisual de pesquisa 

 

De acordo com o referido por Bailey, em 1988, o material audiovisual de pesquisa ("research 

footage") é normalmente capturado sem nenhum problema específico em mente, destinado aos 



34 

 

arquivos até se tornar relevante para alguém (Bailey, 1988, p. 195). De facto, após o trabalho 

de campo, o antropólogo ou etnomusicólogo fica, não raras vezes, com largas horas de filme 

guardadas. Para além do valor destas imagens para a investigação (Post, 2004, p. 167), o 

conteúdo audiovisual das mesmas pode ser aproveitado de diversas formas ao nível de 

divulgação da investigação. O documentário, por exemplo, pode ser uma forma de expor os 

conteúdos da investigação de modo alternativo, podendo até trazer uma nova luz aos temas 

tratados e alargar a sua visibilidade a um público mais diverso. 

Contudo, a transformação de material audiovisual de pesquisa de campo num documentário é 

um processo moroso, que implica a atribuição de sentido a material não estruturado. Barbash e 

Taylor referem que o material audiovisual de pesquisa deve ser, por definição, não selectivo e 

não estruturado, dada a utilização da câmara como instrumento imparcial ao serviço da ciência, 

tendo em conta uma análise posterior. Assim, qualquer interpretação terá necessariamente que 

ser atribuída numa fase mais tardia da investigação e sempre centrada, não no discurso 

fílmico, mas sim na realidade que representa (Barbash & Taylor, 1997, p. 78). 

No entanto, este processo pode ser complexo, e como referido por Zemp, implica reflexão na 

comunicação. Estabelecendo uma analogia com os apontamentos extraídos durante o trabalho 

de campo, este autor menciona que, da mesma forma que os apontamentos não constituem, 

por si só, um livro, também o material audiovisual de pesquisa não é um filme (Zemp, 1988, p. 

30). 

Ainda assim, Barbash e Taylor, realçam que o próprio processo de capturar imagem para 

posterior investigação é um método que se encontra de acordo com os princípios do próprio 

género documentário, sendo uma das características que o distingue da ficção. Existe neste 

género uma esperança de que as imagens do documentário contenham significado para além 

das intenções do seu criador e que tais imagens admitam e maximizem o detalhe por 

descodificar (Barbash & Taylor, 1997, p. 78). 

 

2.2.5. Filmagem 

 

A filmagem no âmbito da investigação antropológica assume, devido à sua especificidade 

científica, regras próprias a nível visual e de continuidade (Heider, 2007), ainda que tais regras 

não sejam consensuais entre os diversos praticantes do filme etnográfico. Deste modo, 

diferentes autores têm diferentes concepções daquilo que deve ser o filme etnográfico, a sua 

estética, a sua narrativa e a sua continuidade na edição, para além de vários outros elementos. 

Mais uma vez, a abordagem deste estudo é específica em vez de generalizada. O objectivo 

não foi o levantamento exaustivo das várias abordagens possíveis ao filme etnográfico, mas 

sim, registar e analisar aquelas consideradas mais relevantes para o trabalho prático 
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desenvolvido, de acordo com as técnicas de filmagem reconhecidas no material audiovisual 

gravado em Goa. A análise das normas tidas em conta para a filmagem do material 

contribuíram para compreendê-lo melhor e foram essenciais para enquadrar o processo de 

edição. Assim, serão analisadas algumas técnicas de filmagem recorrentes no género, assim 

como algumas considerações acerca de equipamento de filmagem. 

Um dos mais conceituados autores de filmes etnográficos, Karl Heider
8
, é apologista da 

representação, não só do indivíduo, mas também de toda a sua envolvência, que considera 

uma parte importante do estudo da sua cultura. Esta contextualização visual e temporal, 

defendida por Heider e aplicada nos seus filmes, exige uma representação completa dos actos 

retratados, do seu início, meio e fim, sem cortes. Heider refere também que, sempre que 

possível, deve ser usada uma lente grande angular e um enquadramento bastante aberto, que 

permita ver o interveniente filmado em corpo inteiro, assim como o seu contexto envolvente. 

Para Heider deve ser evitada a omissão de partes do corpo de um interveniente no plano 

devido à importância da linguagem não verbal na comunicação, especialmente no seio de 

determinadas culturas (Heider, 2007). 

A análise bibliográfica efectuada permitiu verificar também outro debate recorrente no âmbito 

do filme etnográfico relacionado com a utilização de tripé, para um enquadramento mais 

estável ou, por outro lado, filmagem à mão, de acordo com um estilo mais livre. Ainda que 

alguns realizadores e antropólogos, como Heider, vejam vantagens na utilização de um plano 

estável que permita o desenrolar da realidade em frente à câmara, geralmente a opção neste 

género de filme costuma seguir a favor da utilização da câmara à mão. Esta atitude técnica é 

defendida por vários autores por diversas razões.  

Jean Rouch
9
, um dos mais aclamados do género, defende a ausência de tripé, assinalando a 

economia de meios, mas sobretudo a liberdade da rapidez de movimentos da filmagem 

manual. Com a câmara à mão o operador pode ser mais rápido na captação do momento único 

que procura, mudando de posição de forma muito mais imediata. Rouch defende ainda o 

conceito de câmara viva, em que a câmara se move consoante a acção e o movimento dos 

intervenientes que a rodeiam. Segundo este autor o operador deve assim executar um 

complexo ballet para dar vida à câmara, tal como aos intervenientes que filma, quase como se 

a câmara tivesse uma vontade própria, naquilo que ele apelida de ciné-trance (Rouch, 2003, p. 

120 e 121). 

Barbash e Taylor identificam a filmagem manual como uma das imagens de marca da estética 

do filme etnográfico, referindo a sua simplicidade e aspecto autêntico, que ajudam a construir 

                                                           
8
 Karl Heider é docente e investigador na Universidade de Harvard e realizador de alguns filmes observacionais como 

Tikal (1961) ou Dani Sweet Potatoes (1974), o seu currículo pode ser consultado em 
http://www.cas.sc.edu/anth/faculty/heiderk/heider.html. 
9
 Jean Rouch é um realizador e etnólogo francês autor dos filmes Moi un noir, Jaguar, La rêve plus fort que la mort, 

entre outros. Uma curta biografia pode ser consultada em 
http://www.cinefrance.com.br/cinemateca/documentarios/diretores/?diretor=306 

http://www.cas.sc.edu/anth/faculty/heiderk/heider.html
http://www.cinefrance.com.br/cinemateca/documentarios/diretores/?diretor=306
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um estilo mais intimista. Para além da mobilidade permitida por esta técnica, as mesmas 

autoras referem que a câmara à mão permite estabelecer uma relação mais próxima e mais 

informal com os intervenientes (Barbash & Taylor, 1997, p. 121). Para as autoras, a utilização 

de um tripé pode causar constrangimentos aos intervenientes, alterando a dinâmica social da 

acção original que se pretende captar (Barbash & Taylor, 1997, p. 273).  

Sarah Pink (2001), no seu livro Doing Visual Anthropology, também reflecte sobre as 

implicações do uso de tripé e de outro equipamento de filmagem profissional. A autora refere 

que, apesar da utilização de uma câmara do tipo handycam poder resultar numa qualidade de 

imagem inferior em relação a equipamento profissional, a informação etnográfica que esta 

poderá captar será de muito maior valor, por não ser tão intrusiva, causando menos 

constrangimentos aos intervenientes e podendo imiscuir-se de modo mais natural no contexto 

envolvente (Pink, 2001, p. 36). Para além desta consideração acerca da dinâmica social entre 

operador de câmara e intervenientes, Sarah Pink refere também que é necessário ter em linha 

de conta as condicionantes logísticas na hora de fazer o filme. Deste modo, é necessário que o 

antropólogo e/ou realizador tenha em conta como é que o material poderá ser transportado e 

de que modo terá alimentação eléctrica, a utilização de material avançado pode dificultar em 

muito a captação de imagens em locais mais inóspitos ou com menores condições (Pink, 2001, 

p. 36).  

Apesar do reconhecimento das vantagens da utilização de equipamento de filmagem de 

equipamento amador ou semi-profissional no filme etnográfico, Barbash e Taylor advertem que 

as palmcorders vulgarmente utilizadas, devido à sua pequena dimensão e baixo peso, são 

bastante mais instáveis na manutenção de um enquadramento do que uma câmara de ombro, 

por exemplo. Em termos de técnica de filmagem estas câmaras deverão ser seguradas com 

firmeza contra a testa ou face, com o viewfinder da câmara bem encostado ao olho (Barbash & 

Taylor, 1997, p. 121). 

Outro aspecto técnico que tende a dividir os diversos autores é a opção pelo zoom ou a 

rejeição do mesmo como técnica de aproximação aceitável. Em 1988, Zemp referia que a 

constante utilização de zoom complica a análise da imagem por parte do espectador, por 

exagerar um aspecto de falso movimento, que não constitui um ponto de vista real (Zemp, 

1988, p. 396). Por outro lado, Barbash e Taylor optam por acentuar as qualidades do zoom 

como uma funcionalidade que permite ao operador filmar em maior profundidade, permitindo a 

captação de pormenores, como expressões faciais, de forma rápida, na impossibilidade de o 

operador se poder deslocar até ao objecto ou interveniente em tempo útil (Barbash & Taylor, 

1997, p. 114). 

Para além das considerações técnicas apontadas, e em concordância com o afirmado por 

Barbash e Taylor, o mais importante, para além da técnica é que,  "cada um possa desenvolver 
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o seu próprio estilo e que este seja gerado do encontro de quem filma com o seu tema de 

filmagem" (Barbash & Taylor, 1997, p. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6.  Edição 

 

"Editing a documentary film is a long and slow process in which one progresses by trial and 

error." (Zemp, 1989, p. 69)  

A edição de um filme, seja ele de ficção ou um documentário etnográfico, consiste na selecção 

e corte de planos e na sua junção numa sequência, que constituirá o filme final. Este processo 

de selecção e corte, assim como as associações explícitas ou implícitas geradas pela junção 

de dois planos, influenciam a forma como a informação é recebida pelo espectador.  Barbash e 

Taylor, referem que este processo recria o tempo e o espaço da acção (Barbash e Taylor, 

1997, p. 17). De modo idêntico, Heider refere que a edição permite desenvolver novos sentidos 

nas imagens captadas pela selecção e corte das mesmas, sem recorrer à captura de material 

adicional (Heider, 2007).  

Ainda que a interferência causada pela edição seja reduzida ao mínimo, pela inclusão do 

menor número de cortes possível, será sempre transmitida uma determinada perspectiva 

pessoal ao espectador. De facto, desde o início do processo de filmagem até à conclusão da 

edição, as escolhas técnicas do realizador ou antropólogo acabam sempre por fazer com que o 

filme seja um produto do ponto de vista pessoal deste, que é, naturalmente, subjectivo e 

Figura 9 - Jean Rouch 
Fonte: http://intermediodvd.files.wordpress.com/2011/08/jean_rouch_tourne.jpg (23 de Dezembro 2010) 
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individual (Barbash & Taylor, 1997). Esta característica é inerente à própria natureza do 

cinema, na ficção e no documentário.  

Devido a este envolvimento pessoal, de quem filma com o conteúdo filmado, alguns autores 

defendem que o filme deve ser editado por um editor externo, que não tenha participado nas 

filmagens e que só tenha o primeiro contacto com as imagens aquando da edição. Ainda que, 

este método não elimine a perspectiva pessoal de quem filma, à qual se adiciona agora a do 

editor, a inclusão deste no processo garante que o trabalho de edição é feito por alguém com 

um certo distanciamento. Neste caso, o editor tem as imagens como única fonte de informação, 

não sofrendo influência de pré-concepções acerca de um significado que poderia não ser 

evidente no material capturado, como poderia acontecer mais facilmente com o realizador ou 

antropólogo (Rouch, 2003). Jean Rouch é um dos mais notórios defensores desta estratégia, 

na sua obra Ciné-Ethnographie sustenta que "o editor deve ser uma espécie de segundo 

espectador, ou olho cinematográfico. Sem nada saber acerca do contexto, ele apenas poderá 

ver e ouvir o que foi gravado, e que foi intencionalmente trazido pelo realizador. Editar é, 

portanto, um diálogo entre o autor subjectivo e o editor objectivo." (Rouch, 2003, p. 40) 

Paul Rotha acrescenta que o processo de edição não diz respeito unicamente ao editor, sendo 

irremediavelmente afectado pelas decisões do antropólogo ou realizador durante a filmagem. 

Este autor defende que a edição só pode cumprir o seu papel de dar vida ao filme se, de certo 

modo, essa vida já se encontrar contida nos planos capturados. Se o editor não possuir o 

material em bruto correcto não conseguirá cumprir a função de edição com sucesso. Em suma, 

Rotha encara a edição do filme de um modo amplo, como um procedimento transversal a todo 

o processo de criação do filme, desde a escrita de um guião até à edição (Rotha apud. Barbash 

& Taylor, 1997, p. 123). 

Esta visão, da edição enquanto processo total e constante ao longo de toda a construção do 

filme tem a sua raiz histórica na obra do pioneiro Dziga Vertov, abordada anteriormente neste 

enquadramento teórico. Este autor e realizador enfatizou o papel fundamental da edição na 

organização do mundo visível na captura da vida apanhada de surpresa. Para esse efeito, 

enquadrou o processo de edição ao longo do filme em seis etapas (Barbash & Taylor, 1997): 

 Edição durante a observação 

 Edição após a observação 

 Edição durante a filmagem 

 Edição após a filmagem 

 Aferição por vista 

 Edição final 

Deste modo, aquilo que vulgarmente é encarado como edição convencional é apenas 

contemplado na última das seis etapas, sendo as restantes constituídas por processos de 
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selecção do objecto a filmar ou processos de esforço mental do realizador para imaginar 

previamente as associações que poderão vir a ser feitas mais tarde na fase de edição. 

(Barbash & Taylor, 1997, p. 370) 

Para além de Vertov, outros autores e realizadores de relevo deram contributos importantes 

para o desenvolvimento da edição enquanto processo de construção de um filme. Os russos 

Pudovkin e Kuleshov foram dos que mais contribuíram para a evolução da teoria da edição 

(Barbash & Taylor, 1997). Considerando que a representação de uma acção utilizando apenas 

um plano geral era demasiado passiva, defenderam uma abordagem mais dinâmica com 

inclusão de cortes mais próximos. O seu trabalho reflecte-se grandemente na utilização dos 

close-ups (planos de pormenor e grandes planos) e na interferência que estes podem ter na 

edição e na consequente transmissão da mensagem do filme. Pudovkin defendia a abordagem 

radical de que um filme deveria ser composto apenas por close-ups, em que cada um 

acrescentava algo de novo à narrativa até à sua conclusão. Deste modo, cada close-up seria 

um fragmento narrativo novo, que ia sendo adicionado na construção de sentido do filme 

(Barbash & Taylor, 1997, p. 372). 

Ainda que uma abordagem tão radical ao processo de edição seja questionável, quanto à sua 

viabilidade, e a sua utilização na totalidade de um filme seja extremamente rara hoje em dia, as 

experiências de Pudovkin e Kuleshov demonstraram que a interpretação do conteúdo visual de 

cada plano não é estanque, sendo o seu sentido fortemente afectado pelos planos que lhe são 

adjacentes, antes e depois. Por este estilo de montagem percebe-se também que a relação 

espacial construída cognitivamente pelo espectador é fortemente afectada pela associação de 

planos - se juntarmos um plano da expressão de um actor após um plano de um objecto, a 

reacção do actor tende a ser reconhecida como uma reacção ao objecto, ainda que este não 

se encontrasse originalmente no mesmo espaço (Barbash & Taylor, 1997). Isto demonstra que 

a edição pode, por si só, reconstruir o que foi filmado e permite a criação de diferentes 

soluções de interpretação para um filme. A ordem em que os planos são apresentados 

influencia assim o seu sentido, o que demonstra que "a sequência é maior do que a soma das 

suas partes, os planos que formam a sequência constituem um todo que não pode ser reduzido 

aos seus componentes individuais" (Barbash & Taylor, 1997, p. 373). 
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Sergei Eisenstein, outro proeminente teórico e realizador russo, contemporâneo de Pudovkin e 

Kuleshov, assumiu a ruptura quanto às concepções destes. Eisenstein considerava que o 

objectivo do filme não deveria ser a criação de sequências aparentemente contínuas mas que 

os planos deveriam colidir através do corte. Por outras palavras, em vez de um corte que 

passasse despercebido, Eisenstein defendia um corte de choque. Para ele, o plano não era a 

unidade de construção do filme, mas sim o corte e as colisões entre planos provocadas por 

este que construíam a narrativa no filme. Eisenstein apelidou este processo de "montagem" 

(Barbash & Taylor, 1997, p. 373). 

Figura 10 - Experiência de edição de Kuleshov de exploração da ligação entre close-ups e a reacção do actor. Ainda 
que a expressão do actor permaneça impassível, a sua associação a diferentes planos sugere uma reacção distinta a 
cada um deles. 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=4gLBXikghE0 (27 de Dezembro de 2010) 

http://www.youtube.com/watch?v=4gLBXikghE0
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Apesar do contributo óbvio dado por cada um dos referidos autores no desenvolvimento da 

edição e do cinema, as suas visões relativamente radicais e dogmáticas raramente são 

aplicadas na íntegra hoje em dia. Contudo, as suas técnicas experimentais à época fazem hoje 

parte da linguagem comum do cinema (Barbash & Taylor, 1997). 

Para além desta perspectiva histórica da evolução da teoria da edição existem alguns 

elementos de teor mais técnico, que assumem um carácter particular no filme etnográfico e que 

importa analisar. Esta análise não é sistemática à totalidade do processo de edição e procurou 

centrar-se nos elementos de maior influência no trabalho prático realizado no âmbito desta 

dissertação. 

 

2.2.6.1. Ritmo 

 

Um dos aspectos mais importantes na edição é o ritmo. O ritmo é geralmente gerado pela 

frequência de corte da edição. A utilização de planos mais curtos gera um ritmo mais 

acelerado, enquanto planos mais longos geram um ritmo mais lento. O ritmo é um elemento 

fundamental para captar e manter a atenção do espectador e, como tal, a sua manipulação 

deve ser cuidada por parte do editor (Barbash & Taylor, 1997). A edição deve ser fiel a um 

ritmo, no entanto, a manutenção de um ritmo demasiado homogéneo permite ao espectador 

antecipar o próximo corte tornando o filme monótono. Deste modo é aconselhável a inclusão 

de variações de ritmo que criem uma edição mais dinâmica. Contudo, o ritmo dos planos deve 

ser pensado cuidadosamente segundo o seu conteúdo, uma vez que a complexidade e 

velocidade da acção representadas num plano influenciam a forma como o espectador 

apreende a sua velocidade. O editor terá que ter todos estes elementos em conta na 

construção da narrativa através da edição. (Barbash & Taylor, 1997) 

No caso do documentário e sobretudo do documentário etnográfico, a transmissão de 

informação complexa, que é muita das vezes completamente nova para o espectador, exige 

habitualmente a utilização de um ritmo mais lento, que permita a correcta apreensão dos 

conteúdos e captar a atenção do espectador (Barbash & Taylor, 1997). Contudo, Barbash e 

Taylor, referem que esta noção de rapidez é relativa e encontra-se intrinsecamente relacionada 

com o conteúdo visual de cada plano (Barbash & Taylor, 1997, p. 388). 

Figura 11 - Oktober (1927) de Sergei Eisenstein 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=ob_O0Da-Ujk&feature=related (27 de Dezembro 2010) 
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Caso o documentário se enquadre mais num paradigma expositivo, existem ainda algumas 

condicionantes técnicas a ter em conta. Neste subgénero a edição assume normalmente o 

som, nomeadamente da narração, como elemento principal e condutor da imagem. Assim, esta 

procura sobretudo sustentar visualmente a narração (Barbash & Taylor, 1997; Nichols, 2001). 

Para esse efeito, os planos apresentam uma maior ligação com a narração e uma menor 

ligação entre si, a continuidade é relegada para segundo plano na imagem e é garantida 

sobretudo pela voz. Devido a esta menor ligação entre os planos, que podem muitas vezes ser 

até mesmo contrastantes, a edição no estilo expositivo tende a assumir mais uma estética de 

montagem ao estilo de Eisenstein, dificilmente estas imagens poderão contar uma história só 

por si e recorrem à narração para o fazer (Barbash & Taylor, 1997, p. 377). 

Barbash e Taylor contemplam também a inclusão de planos por motivos unicamente estéticos, 

que consideram ser, ainda que em maior ou menor grau, uma preocupação comum a qualquer 

documentário. Como tal, é comum num documentário a utilização de planos não diegéticos ou 

aparte da narrativa, mas que contribuem para construções estéticas ou intelectuais no 

espectador (Barbash & Taylor, 1997, p. 402). Deste modo, deve ser contemplada no 

documentário a possibilidade de inclusão de cenas digressivas mais afastadas da narrativa 

central que dêem ao espectador algum espaço para respirar, "criando um equilíbrio entre 

exposição, descrição, humor e reflexão, tornando o filme mais elaborado e heterogéneo" 

(Barbash & Taylor, 1997, p. 380). 

 

2.2.6.2. Narrativa 

 

A narrativa consiste normalmente em contar uma série de eventos, que se ligam constituindo 

uma história. Existe habitualmente uma dimensão temporal, na medida em que os referidos 

eventos ocorrem ao longo do tempo (Barbash & Taylor, 1997, p. 379). Frequentemente a 

narrativa atribui ao filme uma noção de uma história como um todo, orientando o 

desenvolvimento da acção em direcção a um fim. Contudo, no caso do documentário são 

frequentemente apresentadas alternativas a esta estrutura rígida, onde existe apenas uma 

narrativa estruturadora relativamente subtil, que possibilita uma interpretação mais aberta, ou 

várias interpretações diferentes, ao espectador (Barbash & Taylor, 1997). Segundo Barbash e 

Taylor a narrativa clássica centrada numa personagem ou personagens principais, um ponto de 

vista e resolução de um conflito é geralmente demasiado restritiva para a complexidade do 

documentário. A narrativa no documentário tende a apresentar uma forma mais complexa, "que 

reflicta a complexidade social da vida real" (Barbash & Taylor, 1997, p. 379). 
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2.2.7. Narração 

 

"In nearly all debates on ethnographic films the everlasting problem of commentary crops up." 

(Zemp, 1988, p. 405). 

A revisão bibliográfica efectuada permitiu verificar que a utilização de narração, ou voice-over, 

no documentário e no filme etnográfico é o tema central de uma discórdia considerável entre os 

vários teóricos do género. Vários autores rejeitam veementemente este recurso, identificando-o 

como um elemento deturpador e reprovável no filme etnográfico, enquanto outros, ressalvam a 

sua utilidade e necessidade para a transmissão de informação. 

Alguns autores reconhecem na narração uma voz demasiado autoritária, que impede as 

imagens de falarem por si próprias e unicamente através do seu valor visual. Contudo, e como 

de resto se pode verificar habitualmente em filmes do estilo observacional, existe, por vezes, 

uma falta de contextualização histórica e didáctica que permita dotar o espectador das 

ferramentas cognitivas necessárias para descodificar correctamente a mensagem do filme 

(Barbash & Taylor, 1997, p. 30). Sem a necessária contextualização a experiência de 

visualização pode tornar-se frustrante e o espectador pode perder o interesse. Os métodos 

mais comuns para transmitir a referida informação passam pela inclusão de texto no 

documentário ou pela também tradicional presença de narração, sobretudo no estilo expositivo 

(Barbash & Taylor, 1997, p. 18).  

Heider refere ainda a capacidade das palavras de comunicarem numa dimensão diferente, 

onde é possível fazer generalizações que são virtualmente impossíveis através da imagem e 

que é por esse mesmo motivo que a narração parece tornar-se tão necessária no filme 

etnográfico. Ou seja, a complexidade daquilo que se pretende transmitir dificilmente pode ser 

abrangida unicamente pela imagem, pelo que se torna necessário recorrer também à narração 

como suplemento. Deste modo, Heider admite que, quando utilizada de forma sensata, a 

narração constitui um complemento válido à imagem (Heider, 2007). 

Contudo, a inclusão de narração constitui um desafio adicional na edição e na transmissão da 

mensagem ao espectador. Com a sobreposição da voz à imagem este fica com duas fontes 

para descodificar e, facilmente, um dos canais cognitivos pode sobrepor-se ao outro (Heider, 

2007). É difícil para o espectador descodificar e assimilar voz e imagem em simultâneo (Rouch, 

2003, p. 40). Como tal existem vários aspectos a ter em conta na utilização da narração. 

Barbash e Taylor referem que a utilização de narração altera por completo toda a experiência 

de visualização do filme, a voz sobreposta altera o ritmo das imagens e, pela maior quantidade 

de informação simultânea, o espectador possui menos tempo para analisar a imagem. Como 

tal é conveniente, no caso da utilização de voice-over, considerar a utilização de um ritmo mais 
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pausado a maior parte do tempo para que o espectador possa descodificar imagem e som 

completamente. (Barbash & Taylor, 1997, p. 388 e 389) 

Adicionalmente, Barbash e Taylor deixam mais algumas considerações acerca da utilização de 

narração no filme etnográfico. Com vista a tornar a sua análise mais económica podemos 

sintetizá-las do seguinte modo (Barbash & Taylor, 1997): 

 Evitar a utilização de um tom moralista, autoritário ou excessivamente didáctico, dando 

lugar a elementos de subjectividade e auto-reflexivos que possam representar os 

intervenientes com sensibilidade e de modo não-crítico. 

 Evitar a utilização de narração ao longo de todo o filme. O editor deve ter a 

preocupação de reservar partes do filme desprendidas da narração onde se utiliza o 

som não-síncrono. 

 Ponderar em que pessoa a retórica deve ser apresentada (primeira, segunda, terceira 

pessoa, ou uma combinação de várias). 

 Ponderar a utilização de mais do que um narrador, para representação de vozes 

discordantes, diferentes pontos de vista ou intervenientes diversos no documentário. 

 O narrador deve manter um nível de energia e um volume constantes ao longo de toda 

a narração. 

 O texto da narração deve consistir em frases curtas com o verbo próximo do início da 

frase. Caso seja necessário, a gramática deve ser sacrificada em prol da clareza da 

exposição. 

 O editor deve ter em consideração que as palavras que assentam sobre cortes entre 

planos tendem a ser enfatizadas. 

De modo idêntico, Cláudia Silvestre enumera na sua dissertação de mestrado os princípios 

enumerados por Vítor Candeias para uma narração correcta, ressalvando contudo o seu 

pendor eminentemente jornalístico. Apesar de alguns destes princípios se encontrarem em 

linha com as recomendações supramencionadas, alguns deles reflectem sobre elementos 

complementares, que importa ter em conta para a criação da narração de um documentário, 

como efectuado no estudo prático desta dissertação. Deste modo são enumerados os 

princípios mais relevantes apontados por Vítor Candeias e sublinhados por Cláudia Silvestre 

(Candeias apud. Silvestre, 2001, p. 117 e 118):  

 

1. O comentário deve ajudar a conduzir a atenção do espectador para os restantes 

elementos  audiovisuais do programa;  

 

2. O texto deve complementar a descrição das imagens na informação que acrescenta. 

Por  exemplo: introduzindo os assuntos, interligando-os entre si ou acrescentando 

referências de  contexto que as imagens não possam documentar;  
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3. O texto deve ser o mais sintético possível, procurando exprimir o essencial do 

conteúdo com o mínimo de palavras. Caso contrário, poderá aumentar-se 

desnecessariamente a duração de cada  sequência;  

 

4. As frases devem ser completas: sujeito, verbo, e complemento directo. E  

preferencialmente seguindo esta ordem, visto que facilita a apreensão imediata da 

sequência do discurso visionada linearmente pelo espectador;  

 

5. Cada frase deve ser directa, objectiva e viva. Para que o discurso seja sempre claro e 

expressivo;  

 

6. Evitar frases longas, porque o seu sentido poderá ser perdido a meio pelo espectador, 

e porque poderá dificultar a escolha de pontos de corte para a edição do texto na 

montagem;  

 

7. Não juntar em poucas frases, muitos factos e referências a personagens, datas, 

lugares, nomes e ideias (o que poderá confundir o espectador);  

 

8. A linguagem deve evitar recursos de estilo tipicamente literários, como seja, excessos 

descritivos, ideias abstractas e a profusão de adjectivos;  

 

9. Prescindir de expressões clichés da linguagem corrente ou vincadamente literária;  

 

10. Evitar a erudição intelectual e a utilização de  palavras difíceis ou demasiado 

rebuscadas. As palavras escolhidas devem ser compreensíveis pela generalidade dos 

espectadores a quem o programa se dirige;  

 

11. Eliminar todas as palavras e frases que possam ser supérfluas e que, por não 

acrescentarem mais nada de relevante, só estão a aumentar a duração do filme; 

 

12. A citação de números e estatísticas é preferível que seja representada graficamente na 

imagem, exceptuando os casos em que se pretenda a redundância da informação 

como reforço para memorização;  

 

13. O texto de comentário não deve ocupar a duração total do programa, visto que se corre 

o risco de saturar a atenção do espectador, fazendo-o  desligar dos conteúdos 

narrados. É preferível ir distribuindo espaços só para a descrição com imagens, música 

e/ou sons ambientes.  
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14. Quanto à correspondência entre número de palavras escritas e tempo necessário à sua 

leitura, considerar que uma linha escrita em fonte  Arial, corpo 11, em página formatada 

com a configuração  standard de um processador de texto, corresponde a cerca de 5 

segundos de locução;  

 

15. Procurar ser imaginativo na selecção do estilo de escrita adequado ao tom e ritmo 

particular de cada programa. Evitar fórmulas repetitivas e fechadas em si mesmas.   

 

2.2.8. Colaboração 

 

Como referido anteriormente, o conceituado realizador Jean Rouch defendia que o editor devia 

ser alguém não participante no processo de filmagem, um estranho ao material filmado, que 

pudesse trazer um novo olhar objectivo sobre o mesmo (Rouch, 2003, p. 40). Frequentemente, 

o filme etnográfico é criado através de um sistema de colaboração deste género (Barbash & 

Taylor, 1997).  

No caso concreto do documentário desenvolvido no âmbito desta investigação, a metodologia 

também passou pela colaboração com a Professora Doutora Susana Sardo, que filmou as 

imagens e sobre as quais detém aprofundado conhecimento científico. Eu próprio, o editor, de 

conhecimento reduzido na área da Etnomusicologia, tomei contacto com as imagens captadas 

em Goa pela primeira vez à data do início da presente investigação e sobre as quais procurei 

aplicar a técnica de edição para construir uma narrativa, com o auxílio da narração redigida em 

conjunto com a referida docente e investigadora. Como tal, é de suma importância nesta 

investigação, e neste enquadramento teórico, reflectir sobre as particularidades de uma 

colaboração deste género, através do levantamento bibliográfico de reflexões anteriores 

relativamente a esta questão.  

A construção de um filme em colaboração inter-especialistas, passando pela edição em 

colaboração, são objecto de uma análise abrangente no livro Cross-Cultural Filmmaking de 

Barbash e Taylor (1997), pelo que esta obra será o principal recurso para abordar esta 

questão. Ainda que não faça parte dos objectivos desta obra a criação de um manual integral 

de colaboração no filme etnográfico, as autoras contribuem com algumas reflexões 

importantes, talhadas pela sua experiência de campo
10

, complementadas com algumas 

recomendações de considerável utilidade para quem deseje construir um filme etnográfico de 

modo colaborativo. 

A título de recomendação, as autoras optam por ressalvar que, em primeiro lugar, é essencial 

que os intervenientes na colaboração debatam com vista a um acordo quanto às suas 

                                                           
10

  Ilisa Barbash e Lucien Taylor realizaram vários filmes etnográficos, entre eles a sua mais recente obra Sweetgrass 
(2009). Pode ser consultada alguma informação sobre o filme em 
http://hcl.harvard.edu/hfa/films/2010janmar/sweetgrass.html. 

http://hcl.harvard.edu/hfa/films/2010janmar/sweetgrass.html
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concepções relativas ao produto final pretendido. É importante que os intervenientes se 

encontrem na mesma página e decidam, logo numa fase inicial, o tipo de filme a desenvolver, o 

género em que este se deverá enquadrar, o estilo do mesmo e o público a quem este se 

destina (Barbash & Taylor, 1997, p. 75). É também referido pelas autoras que a colaboração no 

filme pode envolver negociações que podem ser complexas, sobretudo devido à existência de 

diferentes expectativas quanto ao filme e à especificidade da linguagem da área de saber de 

cada um dos intervenientes. Contudo, o filme poderá beneficiar desta diversidade de 

perspectivas se a mesma for posta ao serviço do seu enriquecimento e se cada um dos 

intervenientes se encarregar de orientar o filme no respeitante à sua especialização (Barbash & 

Taylor, 1997, p. 74 e 75). 

Em suma, o especialista na área do audiovisual deverá assumir o desenvolvimento audiovisual 

do filme, enquanto o antropólogo ou etnomusicólogo, neste caso, representará sempre a 

autoridade máxima relativamente ao seu conteúdo, cabendo-lhe o direito de corrigir e fazer 

sugestões acerca das imagens e textos (escritos ou narrados) mais adequados a utilizar a cada 

momento. Deste modo, o especialista na área audiovisual fica encarregue da sua correcta 

tradução para o médium filme. 

 

Analisadas as considerações relevantes acerca do filme etnográfico procede-se para a análise 

teórica dos motion graphics, na terceira e última parte deste enquadramento teórico. 

 

2.3. Motion Graphics 

 

Desde um momento inicial desta investigação e da criação do documentário que a integra, que 

se considerou a inclusão de motion graphics no mesmo. A integração de elementos gráficos no 

documentário tem como objectivo a adição de um elemento de valor estético, enquadrado 

conceptualmente na temática goesa retratada no filme, mas sobretudo, contribuir para 

evidenciar certos conceitos e a estrutura temática do documentário e, desse modo, auxiliar a 

transmissão da sua mensagem ao utilizador. 

Ainda que, uma vez concluído o documentário, a presença de motion graphics no mesmo seja 

relativamente diminuta (constituída apenas por breves espaços de alguns segundos ao longo 

do filme) a sua construção, descrita no ponto 3.8 - Motion Graphics da Implementação Prática, 

foi um processo complexo nalguns casos e que foi facilitado pela realização de um estudo 

aprofundado acerca desta disciplina. 
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2.3.1.  Definição e caracterização de motion graphics 

 

Apesar de, numa primeira leitura, o conceito motion graphics poder afigurar-se como uma 

noção  facilmente compreensível, remetendo para grafismos em movimento, uma análise mais 

profunda rapidamente revela que a sua definição pode ser algo mais complexa. Esta 

complexidade encontra-se na origem do desalinhamento entre vários dos autores na matéria e 

cujas considerações acerca deste tema, tidas como relevantes para esta investigação, serão 

analisadas neste ponto. 

Frantz aborda o desacerto entre definições começando por reflectir sobre a definição de design 

gráfico, considerando-a algo ambígua, sobretudo devido à dificuldade em separar o design 

gráfico de outras formas de arte visual. Assim, refere o autor, por um lado temos definições 

demasiado específicas e restritivas e, por outro, definições abrangentes e algo vagas que 

englobam diversas expressões visuais no domínio do design gráfico (Frantz, 2003). 

Relativamente aos motion graphics, Frantz opta por procurar uma definição objectiva de 

"elementos visuais não-narrativos e não-figurativos que se alteram no tempo" (Frantz, 2003). 

Ainda assim, também esta definição se pode tornar algo difusa, pelo que deverá ser 

complementada com elementos fornecidos por outros autores. 

Apesar da aparente dificuldade de definição neste ramo do design, a revisão bibliográfica 

efectuada denota a unanimidade dos autores quanto ao aspecto da multidisciplinaridade dos 

motion graphics e é nesse sentido que Woolman sugere que "os motion graphics não 

consistem numa disciplina única e/ou hermética, mas sim na convergência da animação, 

ilustração, design gráfico, narrativa audiovisual, escultura, arquitectura, entre outros" 

(Woolman, 2004, p. 6). 

Partindo também da análise das definições avançadas por estes e outros autores, Leonardo 

Pereira propõe na sua dissertação de Mestrado em Comunicação Multimédia uma definição de 

motion graphics que conjuga e sintetiza de forma completa as várias definições e que será 

adoptada no âmbito deste estudo como definição orientadora: 

(…)"os MG são uma prática profissional que deriva das práticas e conceitos inerentes ao 

Design Gráfico, Cinema e Animação, mas que incorporam uma multiplicidade de outras 

práticas como Vídeo, Som, Animação, 3D, Ilustração, Fotografia, Pintura, Desenho, etc., para 

combinar, manipular e sincronizar no espaço e no tempo, elementos pictóricos estáticos ou em 

movimento, com música ou efeitos sonoros, de forma a produzir narrativas audiovisuais de 

apoio à comunicação de mensagens em conteúdos do mundo do Cinema, da Televisão, dos 

Videojogos, da Web, etc." (Pereira, 2009, p. 31) 
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Uma vez estabelecida uma definição de motion graphics para utilização nesta dissertação, 

procede-se à identificação da sua cronologia. 

 

2.3.2.  Evolução histórica dos motion graphics 

 

Jon Krasner aponta que "desde o início da nossa existência, que procuramos uma sensação de 

movimento na arte" (Krasner, 2008, p. 5). De facto, e segundo este autor, as tentativas de 

representar o movimento na arte, são visíveis desde a arte rupestre. No entanto, apenas com o 

surgimento de alguns engenhos ópticos no final do séc. XIX foi possível tornar esta noção de 

movimento mais evidente (Krasner, 2008). Estes engenhos primordiais assentavam na 

exploração do princípio da persistência visual referido anteriormente nesta dissertação. Com 

estas invenções abriu-se caminho para a invenção da animação e do cinema, criando também 

uma nova arte e uma nova forma de expressão. Entre estes engenho primordiais podemos 

referir, a título de exemplo, o zoopraxiscópio de Eadweard Muybridge, que explora a fotografia 

sequencial, numa espécie de primeiro filme de animação, em 1878 (Gama & Sendra, 2007). 

Após a invenção destes engenhos primários e do cinema, não tardaram a surgir experiências 

no campo da animação, através do desenho na película, da sobreposição de desenho e 

imagem real ou com recurso a aparelhos relativamente arcaicos, que foram evoluindo com o 

tempo. Nesta época ainda não nos encontramos propriamente no campo daquilo que se possa 

apelidar de motion graphics, mas encontramos uma nova linguagem visual que estabelece um 

precedente importante e que ajudou a definir as regras do design gráfico no audiovisual, anos 

mais tarde (Krasner, 2008).  

Segundo Krasner só na década de 50, em grande parte graças ao contributo da colaboração 

de Saul Bass nos filmes de Alfred Hitchcock é que surge uma nova forma de expressão de 

modo consolidado no seio do cinema, sobretudo devido ao trabalho realizado nos genéricos. 

Em filmes como Vertigo (1958), Saul Bass criou um genérico, recorrendo ao design gráfico, e 

de forma abstracta consegue preparar o espectador para o tipo de filme que vai ver, enquanto 

lhe dá a apreciar um curto trecho gráfico que pode ser considerado como um pequeno filme 

dentro do filme (Krasner, 2008).  

De acordo com o exposto por este autor, podemos considerar que é nas décadas de 50 e 60 

que os motion graphics surgem enquanto disciplina de design gráfico. A partir deste momento 

cria-se uma nova forma de expressão no seio do audiovisual que tem vindo a crescer, 

sobretudo devido a importantes avanços tecnológicos, mas que conseguiu sempre manter uma 

certa identidade enquanto género (Krasner, 2008). Uma das formas através das quais 

podemos olhar para a história dos motion graphics é através da análise da obra dos seus 

principais mestres e reflectindo sobre os avanços tecnológicos mais significativos. 
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2.3.2.1. Saul Bass 

 

Segundo Jon Krasner, Saul Bass é consensualmente 

considerado um dos pioneiros do motion graphic 

design e um dos grandes génios do design do século 

XX. A sua carreira começou em Hollywood na 

elaboração de material impresso, após uma sólida 

formação artística e de ter estudado com Gyorgy 

Kepes, um importante nome na implementação do 

estilo Bauhaus em Chicago. A qualidade do seu 

trabalho impresso para o cartaz do filme Carmen 

Jones em 1954 chamou a atenção e Saul Bass foi 

convidado para criar o genérico do filme, de Otto 

Preminger. Foi também em colaboração com este 

realizador que Saul Bass criou, em 1955, uma das 

suas mais emblemáticas obras, naquilo que concerne 

a genéricos, ao criar a sequência inicial em The Man With the Golden Arm. A partir deste 

momento o potencial de Bass para sintetizar e representar graficamente o ambiente de um 

filme tornou-se notório, abrindo caminho a colaborações com realizadores de renome como 

Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick e Martin Scorcese. Entre os seus trabalhos mais famosos, 

que ainda hoje permanecem como obras-primas do design, podemos enumerar os genéricos 

de Anatomy of a Murder (1959), Vertigo (1958), North by Northwest (1959) e Psycho (1960) 

(Krasner, 2008). 

 

Analisando a obra de Saul Bass, Jon Krasner e João Velho, referem que o seu maior trunfo 

reside na capacidade de simbolizar e sintetizar. Os genéricos que criou constituem pequenos 

filmes em si mesmos, que preparam o espectador psicologicamente para a temática a 

apresentar e a forma como esta será apresentada. Numa fase mais tardia da sua carreira, e 

sobretudo por intermédio da referida colaboração com Martin Scorcese, Saul Bass adopta um 

estilo algo diferente, passando a apostar na inclusão de imagem real, no entanto as suas 

premissas de simbolizar e sintetizar permanecem inalteráveis. Através do seu pensamento 

designing is thinking made visual Saul Bass conseguiu estabelecer e materializar o princípio 

Figura 12 - Poster do filme Man With the Golden 
Arm (1955) criado por Saul Bass 
Fonte: posterfix.com/bios/saul_bass  

(10 de Outubro 2010) 

Figura 13 - Genérico de Vertigo (1958) de Alfred Hitchcock, da autoria de Saul Bass. 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=7yyQeHdQDXU (12 de Outubro 2010) 
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fundamental pelo qual se devem reger os motion graphics, enquanto forma de expressão 

inserida no design gráfico e no audiovisual (Krasner, 2008; Velho, 2008). 

 

2.3.2.2. Maurice Binder 

 

Importante também no estabelecimento dos motion graphics enquanto forma de expressão 

integrada no cinema foi o trabalho realizado por Maurice Binder, que assume o seu expoente 

máximo na série de genéricos para os filmes 007, que constituem hoje em dia uma referência 

no campo dos motion graphics (Krasner, 2008; Velho, 2008). Aqui revela-se mais uma vez 

fundamental a capacidade do design do genérico de sintetizar os elementos fundamentais do 

filme. Nos genéricos de James Bond criados por Binder, desde Dr. No até License to Kill, foi 

criado um universo imagético que se insere num imaginário abstracto de erotismo e glamour. É 

sobejamente conhecida a sequência do cano de uma arma ao fundo do qual aparece James 

Bond que dispara fazendo com que o ecrã se preencha de vermelho sangue enquanto o cano 

da arma se reduz a um ponto branco (Krasner, 2008; Velho, 2008). 

 

 

Figura 14 - Genérico de Psycho (1960) de Alfred Hitchcock, criado por Saul Bass 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=Tek8QmKRODw (12 de Outubro de 2010) 

Figura 15 - Genérico de Dr. No (1962) de Ian Fleming, criado por Maurice Binder 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=7Q9QyChJeNU (13 de Outubro 2010) 

http://www.youtube.com/watch?v=7Q9QyChJeNU
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2.3.2.3. Pablo Ferro 

 

Pablo Ferro é um conhecido realizador e designer 

de genéricos, considerado a par de Saul Bass como 

uma das grandes referências do motion graphics do 

seu tempo. Entre as suas maiores obras registam-

se os genéricos de Dr. Strangelove (1964), que o 

tornou famoso, de Thomas Crown Affair (1968) e de 

Clockwork Orange (1971) (Krasner, 2008). 

Iniciou a sua carreira na publicidade onde se 

notabilizou pelas inovações que inseriu em vários 

anúncios, tais como cortes rápidos, animação 

desenhada à mão, close-ups, split-screen, overlays 

e tipografia manual.  

As técnicas inovadoras inseridas por Pablo Ferro são 

tidas como precursoras daquilo que anos mais tarde 

se viria a conhecer como o estilo MTV (Krasner, 

2008, p. 23).  

 

2.3.2.4. Os avanços informáticos 

 

Segundo Krasner, a partir dos anos 60, avanços na tecnologia digital exerceram uma grande 

influência nos animadores e criadores de motion graphics. Um dos principais pioneiros na 

experimentação do computador enquanto meio artístico viável foi John Whitney, que realizou 

vários trabalhos nos quais explora a correlação entre a composição musical e a animação 

abstracta. Nos anos 50, para além do seu trabalho na TV, Whitney produziu o genérico de 

Vertigo, em colaboração com Saul Bass, entre vários outros trabalhos na área dos motion 

graphics, criados com o auxílio de computadores. Em 1974 e em colaboração com Gary 

Demos, John Whitney cria a Motion Picture Products, pioneira no uso de gráficos 

computacionais em filmes (Krasner, 2008, p. 19). 

Figura 16 - Genérico de Dr. Strangelove (1964) de 
Stanley Kubrick, criado por Pablo Ferro 
Fonte:blog.thompsonryan.com (13 Outubro 2010) 

Figura 17 - Arabesque - animação criada por John Whitney com auxílio de computador 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=w7h0ppnUQhE (15 de Outubro 2010) 
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De acordo com análise elaborada por Velho, a partir dos anos 80 regista-se uma inclusão cada 

vez maior de processos computacionais nos motion graphics, situação que em parte também 

contribuiu para o estabelecimento da sua identidade actual. "Com os anos 80, inovações 

tecnológicas de computação gráfica e do vídeo digital permitem o surgimento dos sistemas 

digitais de composição de imagem, substituindo os equipamentos de trucagem usados até 

esse momento para aplicações de design gráfico mais sofisticadas tanto no cinema como na 

televisão." (Velho, 2008, p. 28) 

Uma das inovações tecnológicas mais notáveis é o surgimento do Quantel Paintbox em 1981, 

uma das primeiras ferramentas de modelação e animação tridimensional (Delicado, 2009, p. 

26), que permitiu o desenvolvimento de novas soluções gráficas a incluir no design televisivo. A 

contribuir para o desenvolvimento dos motion graphics esteve também o desenvolvimento geral 

do software e hardware utilizado para a criação de design gráfico e um número crescente de 

filmes, canais, programas e spots publicitários (Delicado, 2009). Segundo Krasner, toda esta 

variedade audiovisual levou a uma maior solicitação a nível gráfico, contribuindo 

consequentemente para o desenvolvimento dos motion graphics. Na origem desta situação 

está o surgimento da TV por cabo, que aumentou o número de canais disponíveis, que 

necessitaram de utilizar motion graphics como forma de identificação. De grande importância 

nesta fase de desenvolvimento do design gráfico foi também o aparecimento da MTV em 1981, 

que para além de representar um movimento cultural possui uma identidade gráfica muito rica 

e distinta, que constitui ainda hoje uma referência no design gráfico (Krasner, 2008). 

Figura 18 - Alguns dos Station IDs utilizados pela MTV entre 1981 e 1983 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=Y5jwFOhlqRY (15 de Outubro 2010) 
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2.3.2.5. Kyle Cooper 

 

Actualmente, e operando num paradigma tecnológico contemporâneo, de múltiplas 

possibilidades de software e hardware do qual retira pleno proveito, encontramos Kyle Cooper, 

tido como uma das grandes referências na área do motion design (Krasner, 2008). 

Entre as suas principais obras destacam-se os genéricos de True Lies (1994), o seu primeiro 

trabalho, Twister (1996) e sobretudo o trabalho realizado em Se7en (1995), tido como uma das 

obras-primas do design audiovisual, onde Kyle Cooper consegue num curto filme captar a 

essência perturbadora da mente do assassino que anima este thriller (Velho, 2008, p. 29; 

Krasner, 2008, p. 24).  

 

"In 1995, his opening credit sequence for David Fincher’s psychological thriller Se7en, which 

expressed the concept of a deranged, compulsive killer, immediately seized public attention. 

Today, it is regarded as a landmark in motion graphic history." (Krasner, 2008, p. 24) 

 

 

Figura 19 - Genérico de Se7en (1995) de David Fincher, criado por Kyle Cooper 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=SEZK7mJoPLY (16 de Outubro 2010) 
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2.3.2.6. Paradigma tecnológico actual 

 

Hoje em dia os motion graphics afirmam-se cada vez mais como uma área de expressão em 

crescimento, aliados a um forte desenvolvimento tecnológico (Woolman, 2004). Segundo 

Delicado as soluções de hardware e software que podem ser colocadas ao serviço do motion 

design multiplicam-se num paradigma de democratização tecnológica, a baixo custo e de fácil 

aprendizagem. Os designers, mesmo a nível amador, têm ao seu dispor, no seu desktop, o 

material necessário para a realização de obras de nível avançado, que deixam cada vez mais 

de fazer parte de um exclusivo das grandes empresas especializadas e estúdios. Soluções de 

software como o SOFTIMAGE XSI, Flame/Combustion, Maya, Wavefront, Adobe Illustrator, 

Photoshop e After Effects são apenas algumas das ferramentas que exemplificam a 

acessibilidade da experimentação deste ramo (Delicado, 2009), que beneficiando de uma 

ampla rede de suporte de entusiastas na Web subsiste também através de uma lógica 

autodidacta de do it yourself (Woolman, 2004, p. 6). Segundo Velho, estes avanços têm 

conduzido a um verdadeiro boom de produção na área dos motion graphics. Ainda segundo 

este autor, uma das áreas que tem tido maior impacto neste aumento de produção é a área do 

broadcast design. A televisão continua a crescer, os canais multiplicam-se e a necessidade 

aliada à facilidade de criação de motion graphics contribuem para uma produção em cada vez 

maior número, onde vão aparecendo cada vez mais soluções inovadoras, inspiradas em 

grande parte pelas capacidades do software cada vez mais desenvolvido. Hoje em dia os 

canais televisivos apostam nos motion graphics como elemento de identificação do próprio 

canal e dos seus programas, algo que fica patente na panóplia de diferentes tipos de pequenos 

produtos identificativos de televisão em que são aplicados motion graphics (Velho, 2008, p. 19; 

Krasner, 2008). 

 Figura 20 - Genérico da série televisiva Mad Men (2007) de forte inspiração na obra de Saul Bass 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=WcRr-Fb5xQo (17 de Outubro 2010) 

http://www.youtube.com/watch?v=WcRr-Fb5xQo
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Para além da televisão e do cinema, o motion design alarga-se também a outras áreas, 

nomeadamente para as áreas ditas interactivas, suportadas sobretudo por paradigmas online 

(Krasner, 2008). 

"The desktop computer has transformed the design profession profoundly in the past 25 years. 

Distinct stages of evolution are marked by points at which the once quaint profession of 

commercial art, or graphic design, has grown into something more complex, as the designer as 

expanded into new skill sets and areas of creative practice". (Woolman, 2004, p. 6) 

 

2.3.3.  Áreas de aplicação dos motion graphics 

 

Para analisar a aplicabilidade actual dos motion graphics será utilizada como base a análise 

realizada por Jon Krasner relativamente a este mesmo tema em Motion Graphic Design 

(Krasner, 2008), visto esta análise se encontrar bem esquematizada, sucinta e ser 

perfeitamente suficiente para os objectivos desta investigação relativamente a este tema. 

Krasner salienta a presença dos motion graphics em diversos contextos: cinema, televisão, 

Web e ambiente. Visto esta investigação centrar-se mais nos paradigmas audiovisuais típicos, 

como o cinema e televisão, a aplicação de motion graphics nestes será alvo de uma análise 

mais detalhada. 

 

2.3.3.1. Motion Graphics no cinema 

 

Genérico e Créditos finais 

 

Os genéricos foram a área audiovisual em que os motion graphics nasceram, começando por 

gráficos simples, que evoluíram muito pela mão de artistas como Saul Bass (Krasner, 2008). 

Hoje em dia, suportados por tecnologia mais avançada, que aumenta a sua espectacularidade 

e as diferentes possibilidades de inclusão, os motion graphics vão marcando uma presença 

cada vez maior no cinema. "O genérico é concebido para criar o contexto de um filme e 

estabelecer expectativas acerca da sua atmosfera e tom". (Krasner, 2008, p. 31) 

 

Segundo João Delicado, os créditos finais funcionam usualmente como prolongamento do 

ambiente do filme, adoptando uma abordagem mais criativa e experimentalista que as 

sequências iniciais, geralmente de objectivo comunicacional mais restrito (Delicado, 2009, p. 

45). 
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2.3.3.2. Motion Graphics na televisão 

 

Relativamente ao médium televisão e ao trabalho de motion graphics nele inserido existem 

várias questões complementares a ter em conta. A Televisão é um meio muito mais 

multifacetado que o cinema, com inúmeras possibilidades, e também os seus objectivos 

comunicativos, assim como a sua divulgação, integram um universo bastante distinto do do 

cinema. É a este vasto número de possibilidades que os motion graphics na televisão têm de 

se adaptar, o que contribui para criar um amplo de leque de soluções gráficas, ora sob 

perspectivas mais tradicionais ora mais inovadoras. Esta situação é tanto mais notória se 

tivermos em conta o actual paradigma de distribuição e consumo de televisão. A oferta de 

canais é cada vez mais vasta e diversificada, o que dificulta a captação da atenção do 

espectador. É nesta função em particular que os motion graphics, quando utilizados 

eficazmente, se podem revelar extremamente úteis. A utilização de um grafismo personalizado, 

dinâmico, atractivo e bem enquadrado nos padrões de identidade de determinado canal ou 

programa e do seu público-alvo podem representar um forte contributo para a angariação de 

audiência, palavra de ordem na acérrima concorrência entre canais televisivos hoje em dia. 

Apercebendo-se desta lacuna, as estações emissoras esforçam-se hoje pela vantagem nos 

motion graphics, tendo vindo a realizar significativos investimentos exclusivamente dedicados 

ao desenvolvimento nesta área particular. A considerável quantidade de produtos diferentes 

Figura 21 - Créditos do filme Tropic Thunder (2008) realizado por Ben Stiller, da autoria de Kyle Cooper e da Prologue 
Films. 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=7kZCaLv_oBI (29 de Outubro 2010) 
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analisados a seguir é um reflexo da grandeza e da complexidade do mundo televisivo actual e 

da forma como os motion graphics nele se integram, com os principais objectivos de cativar e 

informar o espectador. (Krasner, 2008; Velho, 2008; Delicado, 2009) 

 

Station IDs 

 

Como o próprio nome indica, a principal função das Station IDs é identificar o canal que 

representam. Ainda que possam ser vistas como uma simples forma de promover um canal, a 

sua presença é de considerável importância, uma vez que ajudam o espectador a situar-se e a 

identificar correctamente a marca por entre a abundância de canais que cada vez mais prolifera 

no paradigma actual televisivo, sobretudo na distribuição por cabo. Funcionando as Station IDs 

como “cartão-de-visita” de determinado canal é importante que o seu grafismo sumarize a 

identidade do canal e aquilo que representa, ao mesmo tempo que consegue cativar 

visualmente os telespectadores. (Krasner, 2008) 

 

"When animating a Station ID, you must be able to apply the aesthetics of effective logo 

treatment to a time-based environment. Attention must be given to negative and positive shape 

relationships as well as to contextual design elements that contribute toward the message that 

the ID is ending. Additionally, consideration must be given to how elements move, change, and 

interact with each other over time and across space. Although station identities are typically 

between 5-10 seconds, story structure should be explored in order to establish the tone and 

affect how the audience perceives and sustains the believability of the message." (Krasner, 

2008, p. 38) 

 

 

 

Figura 22 - Station ID do canal AXN Cinema criado pela Factory Creative Studio 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=45q8rgQlp1M (28 de Outubro 2010) 
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Show Openers 

 

Segundo Krasner, um show opener permite apresentar e identificar determinado programa, 

Krasner estabelece o paralelismo com a capa de uma revista ou o genérico de um filme. A sua 

função é importante e a sua qualidade pode determinar a captação da atenção do espectador 

ou a sua opção por um programa da concorrência. Tipicamente os show openings variam entre 

os 15 e os 30 segundos de duração. (Krasner, 2008, p. 40) 

 

Show Package 

 

Segundo Krasner, um show package é constituído por um sistema de vídeo informativo que 

contém diversos elementos de design com o objectivo de promover um determinado programa. 

Estes elementos deverão demonstrar uma identidade comum ainda que algumas das partes 

que o constituem possam variar até certo ponto. Um Show Package pode integrar diferentes 

tipos de grafismos como bumpers, mortises, oráculos, logo, etc. (Krasner, 2008, p. 45) 

 

Interstitials 

 

Krasner identifica os Interstitials como mini-programas de 30 a 60 segundos, colocados entre 

filmes ou outros programas com um objectivo específico que pode variar. Alguns são criados 

para promover assuntos, pessoas ou eventos importantes, outros para ajudar estabelecer o 

contexto de determinado programa e alguns são criados com objectivos mais comerciais 

através do estabelecimento  de uma ligação entre o canal e determinado programa. (Krasner, 

2008, p. 47) 

 

 

Figura 23 - Show Opener do programa Decades of Rock do canal VH1 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=4gtNDQADPC4 (29 de Outubro 2010) 

Figura 24 - Interstitial Phineas & Ferb Band do canal Disney XD 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=HNmu_BNFk_g (29 de Outubro 2010) 
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Bumpers 

 

Krasner refere que, vulgarmente, o bumper consiste numa animação de muito curta duração, 

entre 2 a 5 segundos, e situa-se entre um programa e o intervalo. Na curta duração do bumper 

a informação exposta é sucinta e directa, consistindo habitualmente no nome ou logo do 

programa e informação relativa a um evento ou emissão específica ou ao canal em que o 

programa é transmitido. (Krasner, 2008, p. 48) 

 

 

Lower Thirds (Oráculos) 

 

Krasner identifica os oráculos como combinações de grafismo e texto apresentados de forma 

estática e, em casos mais raros, dinâmica, no terço inferior do enquadramento, ainda que seja 

raro que um oráculo ocupe a totalidade do terço inferior, uma vez que a informação a 

apresentar, relativamente à identidade de um interlocutor de um programa ou de um conteúdo, 

exige um espaço menor. Este tipo de grafismo tem um objectivo meramente informativo, ainda 

assim, deverá procurar uma estética apelativa e enquadrada na identidade visual do programa. 

Os oráculos são mais comuns em programas de âmbito noticioso e também em documentários. 

(Krasner, 2008, p. 50) 

 

 

Figura 25 - Bumper do canal National Geographic 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=5gKyASSwGFI (29 de Outubro 2010) 

Figura 26 - Exemplos de oráculos utilizados nos canais de notícias CNN e Sic Notícias 
Fontes: http://www.youtube.com/watch?v=Zwha5UMN88I e http://www.youtube.com/watch?v=DOPJmOdeqMY  

(11 de Junho 2011) 
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Mortises 

 

Segundo Jon Krasner os mortises são gráficos de ecrã inteiro utilizados para enquadrar 

imagens em directo, enquadrando também por vezes a imagem de um interlocutor, este tipo de 

uso é bastante adequado a programas de notícias. Este tipo de grafismo é por vezes utilizado 

em conjunto com um oráculo. (Krasner, 2008, p. 50) 

 

 

 

Lineups e Upfronts 

 

O Lineup é um grafismo de ecrã completo que 

informa os telespectadores da programação de um 

canal, como os programas a transmitir, bem como a 

sua data de transmissão e horários. Um upfront é 

uma peça de marketing criada com o intuito de 

promover um programa. Os upfronts servem também 

para apresentar aos telespectadores outros 

elementos, como por exemplo detalhes sobre a 

próxima temporada de uma série, programas a serem 

lançados ou programas cancelados. (Krasner, 2008, 

p. 48; Delicado, 2009, p. 38) 

 

 

 

 

Figura 27 - Exemplos de mortises utilizados nos canais CNN e FOX News 
Fontes: 

http://www.youtube.com/watch?v=TbZLxh3RRK0&feature=results_main&playnext=1&list=PLC49A488CB456AB50 

http://www.youtube.com/watch?v=PKzF173GqTU (11 de Junho 2011) 

Figura 28 - Lineup da Sic Notícias 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=_8KSjWuZLFA 

(1 de Novembro 2010) 
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Tag 

 

Para Krasner a tag é um grafismo semelhante ao bumper. Este tem uma duração aproximada 

de 3 ou 4 segundos e situa-se no início ou final de um intervalo comercial, ou de um programa, 

como por exemplo, um bloco noticioso. (Krasner, 2008, p. 53) 

 

 

Network Package 

 

À semelhança do show package uma network package também constitui um sistema 

informativo de vídeo, mas neste caso aplicado a um canal e não apenas a um programa. 

Assim, uma network package inclui todos os elementos gráficos referentes à promoção e 

identificação de um canal, como identificadores, bumpers, oráculos e mortises. (Krasner, 2008, 

p. 53) 

 

 

Figura 29 - Tag do canal FOX Crime 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=PimucAPo8cQ&feature=related (1 de Novembro 2010) 

Figura 30 - Network package do canal HBO Latin America com diversos bumpers e lineups. 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=Bys6c4sY3Ug (3 de Novembro 2010) 

http://www.youtube.com/watch?v=PimucAPo8cQ&feature=related
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2.3.3.3. Aplicação de Motion Graphics no género documentário 

 

O levantamento bibliográfico realizado revelou um défice geral de bibliografia dedicada 

exclusivamente à utilização de motion graphics no documentário. Ainda assim, as obras 

consultadas permitiram a recolha de algumas noções gerais relativamente a este aspecto, que 

adicionadas aos conhecimentos incluídos nas dissertações de mestrado de Marta Rosário e 

João Delicado
11

 da Universidade de Aveiro possibilitam a identificação de alguns princípios 

importantes para a integração de motion graphics no género documentário. 

O principal objectivo do documentário é a transmissão de informação, de modo a permitir ao 

espectador a construção da mensagem que lhe está inerente. Como tal, a integração de motion 

graphics no documentário deverá preservar sempre a primazia da informação e se possível 

realçá-la de modo objectivo. Neste sentido, os motion graphics no documentário devem revelar 

criatividade, mas o seu teor artístico deverá funcionar sempre em prol da informação principal, 

não devendo estes gerar confusão através da sua complexidade excessiva ou sobreposição ao 

conteúdo cognitivo do documentário. (Delicado, 2009; Rosário, 2009) 

 

Krasner alerta que, tendo em conta o carácter informativo do documentário e a função principal 

dos motion graphics de realçar essa informação, os grafismos e animações a produzir deverão, 

de modo geral, apresentar um ritmo mais lento do que animações noutros géneros, com vista a 

assegurar a total apreensão da informação por parte do espectador (Krasner, 2008). 

 

O trabalho realizado por Marta Rosário e João Delicado aponta que o tratamento dos motion 

graphics de modo criativo e apelativo no contexto do documentário permite despertar a atenção 

do espectador para a informação exposta pelo grafismo e para o conteúdo do documentário, 

                                                           
11

 João Delicado e Marta Rosário são antigos alunos do Mestrado em Comunicação Multimédia (Audiovisual Digital) da 
Universidade de Aveiro que desenvolveram dissertações subordinadas aos temas: Motion Graphics: O Design em 
movimento aplicado ao Documentário (Delicado, 2009) e A Dimensão gráfica e ilustrativa no género Documentário 
(Rosário, 2009). 

Figura 31 - The Crisis of Credit Visualized (2009) de Jonathan Jarvis - recurso a motion graphics para explicitação da 
informação. 

Fonte: crisisofcredit.com (3 de Dezembro 2010) 
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aumentando consequentemente a sua predisposição para a mensagem que lhe está 

inerentemente associada (Delicado, 2009; Rosário, 2009). 

Os motion graphics contribuem para a identificação do tema, favorecem a apreensão dos 

conceitos base da mensagem e podem suportar o discurso dos intervenientes, reforçando 

graficamente as suas ideias chave. Esta redundância da informação, verbal e gráfica, facilita a 

memorização da informação por parte do espectador (Delicado, 2009). 

A utilização de uma identidade visual transversal a todo o documentário, com ocorrência de 

signos e metáforas visuais contribui para estabelecer uma contextualização cognitiva do 

espectador ao longo do documentário (Rosário, 2009). Se este grafismo for aplicado de forma 

dinâmica, estabelecendo contrastes ricos em intensidade visual, tornará a informação mais 

evidente (Delicado, 2009). 

 

Para uma melhor compreensão do conceito de identidade visual, torna-se relevante uma 

análise mais aprofundada de alguns dos princípios fundamentais do design de motion graphics, 

abordados no ponto seguinte. 

 

2.3.4. Princípios e Componentes elementares do design de motion 

graphics 

 

Princípio do Contraste e Afinidade 

O Princípio do Contraste e Afinidade é um princípio fundamental da compreensão da estrutura 

visual. Segundo Block, qualquer componente visual pode ser analisado segundo as relações 

de contraste e afinidade estabelecidas entre os diferentes elementos que os constituem (Block, 

2008). Tendo em conta a importância deste princípio na percepção visual e nas reacções daí 

decorrentes no espectador, este torna-se relevante na criação e análise de motion graphics. 

De modo simples, de acordo com este princípio básico, os elementos visuais entre os quais 

pode ser observada uma maior diferença estabelecem entre si uma relação de contraste. Por 

outro lado, elementos visuais idênticos revelam uma maior afinidade. Estas relações de 

contraste e afinidade entre elementos visuais podem ter na sua origem as diferenças de cor ou 

tom, mas também podem ser aplicadas em função de outros elementos visuais, como por 

exemplo a linha ou o movimento (Block, 2008; Delicado, 2009). 

Imagens com um contraste mais evidente são consideradas visualmente mais intensas e 

tornam-se naturalmente mais chamativas ao olho humano, pois transmitem uma noção de 
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dinâmica visual ou até mesmo de movimento. Por outro lado, em imagens de maior afinidade, 

constituídas por elementos mais homogéneos existe uma maior neutralidade (Delicado, 2009). 

Estas noções perceptivas criam no ser humano reacções emocionais e é na compreensão 

desse ponto que este princípio se revela mais importante, nomeadamente em áreas como o 

motion design. É necessário manter um contraste suficiente, que assegure a captação da 

atenção do espectador, sem ser demasiado agressivo. Construções visuais de contraste 

reduzido têm menos factores de conflito entre os seus elementos ao estabelecerem relações 

menos evidentes, tornando-se menos capazes de provocar o interesse no espectador (Block, 

2008). 

Assim sendo podemos analisar os vários elementos constituintes do design em motion 

graphics do seguinte modo: 

Linha 

Na sua definição mais básica, enquanto componente visual fundamental do design, e 

aproveitando a definição de Woolman, podemos considerar a linha como o caminho gerado 

pela deslocação de um ponto. A linha é definida pelo menos por dois pontos no espaço ou pela 

intersecção de dois planos (Woolman, 2004, p. 16). 

Podemos considerar a linha segundo três características básicas: a qualidade, que determina 

se uma linha é recta, curva ou híbrida; a direcção, que consiste no ângulo da linha criada pelo 

trajecto de um objecto no espaço e a orientação, que poderá ser horizontal, vertical ou 

diagonal. O nível de variação verificado entre aspectos no interior de uma construção visual 

contribui para o incremento da sua intensidade visual (Velho, 2008, p. 78). 

Segundo Block, a linha é algo imaginário e implícito, ela surge como uma construção 

inconsciente da percepção humana, verificando-se nas variações de contraste entre as formas 

ou no interior das mesmas (Block, 2008). Contudo, Velho aponta para uma abordagem 

diferente da linha no ambiente de motion graphics. Partindo do princípio de que muitos dos 

elementos utilizados para compor animações de motion graphics são fortemente baseados em 

formas geométricas bi ou tridimensionais, a linha assume assim um papel mais importante e 

explícito, surgindo de forma mais definida. Como tal, e atendendo a estas considerações, será 

feita nesta secção, à semelhança da organização sugerida por Velho, a divisão entre linha 

implícita e linha explícita (Velho, 2008, p. 77 e 78). 

A linha implícita, foi amplamente descrita por Block e reanalisada por Velho, mostrando-nos 

que esta pode ser verificada através dos seguintes aspectos da imagem (Block, 2008 apud. 

Velho, 2008, p. 77): 

 Borda – perceptível nos limites dos objectos bidimensionais. 

 Contorno - perceptível nos limites dos objectos tridimensionais. 
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 Fechamento – intuída pela tendência de conexão de pontos de interesse prioritários 

numa cena. 

 Intersecção de planos – dois planos que se atravessam, terão sempre uma linha como 

elemento de intersecção, da mesma forma que duas linhas que se intersectam formam 

um ponto. 

 Imitação pela distância – perceptível em alguns objectos vistos à distância, que pela 

sua estrutura, sugerem linhas implícitas no seu interior. 

 Eixos – sugerida pela simetria, horizontalidade ou verticalidade de um objecto. 

 Trilho – sugerida pelo caminho descrito por um objecto em movimento. 

Por, sua vez, as linhas explícitas podem ser consideradas autónomas ou dependentes. 

Consideramos linhas autónomas aquelas que não se encontram relacionadas com nenhuma 

outra forma ou objecto, constituindo um objecto gráfico em si mesmo. As linhas dependentes 

constituem parte integrante do contorno (outline) de uma forma constituída por mais elementos.  

Nos motion graphics, a utilização do movimento é um factor que pode contribuir para a 

importância da linha, podendo esta "ser animada, para se formar ou ser removida de modo 

dinâmico" (Velho, 2008, p. 78). Esta particularidade da adição de movimento permite explorar 

de modo mais vasto as potencialidades de intensidade visual da linha, bem como de outros 

elementos. 

 

"A combinação de linhas no espaço baseia-se na lei da simplicidade, estas quando conjugadas 

de modo integrado deixam de ser encaradas como objectos individuais em prol da visão de 

conjunto." A organização perceptiva tende a realçar mentalmente a superfície mais simples 

(Rosário, 2009, p. 33). 

 

 

Figura 32 - Animação com recurso a linhas implícitas (à esquerda) e linhas explícitas (à direita). 
Fonte: Velho (2008, p. 78) 
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Forma 

Segundo Woolman a forma constitui um elemento básico do design estático e do design 

dinâmico, encontrando-se presente em praticamente tudo aquilo que vemos. A forma ocupa o 

espaço e, caso este espaço possua uma dimensão temporal, a forma pode alterar-se ao longo 

do tempo, ou seja, ser animada. No contexto do motion design as formas podem ser 

constituídas por imagens bidimensionais, objectos tridimensionais ou tipografia, normalmente 

colocados em evidência sobre o fundo (Woolman, 2004). A percepção humana distingue de 

modo natural a forma do fundo sobre o qual assenta, este fenómeno denomina-se de 

percepção figura-fundo e dita a tendência natural da percepção humana para definir os 

contornos que separam os objectos uns dos outros (Solso, 2003 apud Rosário, 2009, p. 34). 

A forma pode conter significado ou existir apenas enquanto forma em si mesma, com objectivo 

sobretudo decorativo. Velho refere a obra de Lucia Santaella para classificar a forma em 

função da natureza daquilo que é apresentado: 

 Formas não-representacionais - gráficas, plásticas ou abstractas. 

 Formas figurativas – naturais ou orgânicas, artificiais ou manufacturadas. 

 Formas representacionais – simbólicas ou tipográficas. 

(Lucia Santaella, 2005 apud. Velho 2008, p. 78) 

De acordo com a análise de Velho, em condições normais, numa animação de motion graphics 

as formas não se encontram isoladas, fazendo parte de uma composição ou cena. Esta 

multiplicidade de formas pode gerar padrões visuais de repetição. As composições de formas 

tendem a ser hierarquizadas pela percepção humana (Velho, 2008). 

Segundo Doris Dondis e Bruce Block existem três formas básicas: o círculo, o quadrado e o 

triângulo equilátero. Todas as outras formas podem ser constituídas através de combinações 

destas formas básicas, que são reconhecidas de modo implícito em formas mais complexas. 

Em termos perceptivos, a redução de um objecto à sua silhueta, torna-o um conjunto estrutural 

de linhas rectas e curvas que podem ser associadas às formas básicas. Com a adição do 

movimento no motion graphic design, este reconhecimento é muitas vezes tornado explícito 

pela animação (Dondis; Block, 2008 apud. Velho, 2008, p. 70). 

Segundo Velho é também possível analisar e classificar as formas segundo princípios de 

contraste e, consequentemente, de intensidade visual (Velho, 2008, p. 80): 

 Se observarmos cada uma das formas isoladamente, o triângulo e o círculo são as que 

produzem maior contraste. 

 Composições constituídas por diferentes formas geram maior contraste. Composições 

constituídas por formas semelhantes geram maior afinidade e, como tal, menor 

intensidade visual. 
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 Uma forma que se modifica ao longo do tempo produz contraste pela própria 

transformação. 

A estas considerações podemos adicionar as propriedades dinâmicas das formas descritas por 

Block, referidas na dissertação de mestrado de João Delicado (Block, 2008 apud. Delicado, 

2009, p.52): 

 O círculo não tem direcção nem dinâmica visual intrínseca. 

 O quadrado possui estabilidade visual e solidez. 

 O triângulo é considerado a forma mais dinâmica uma vez que é a única que possui 

apenas uma linha diagonal e por apontar sempre nalguma direcção. 

Para concluir, com base na mesma análise, podemos ainda examinar as formas segundo as 

características emocionais que lhe são inerentes: 

 Formas circulares são consideradas indirectas, passivas, românticas, naturais, suaves, 

orgânicas, infantis, seguras e flexíveis. 

 Formas quadradas – directas, industriais, ordenadas, lineares, não-naturais, adultas e 

rígidas. 

 Formas triangulares são conotadas com coragem, agressividade, dinâmica, fúria, 

ameaça, susto, desorientação e desorganização. 

 

 

 

 

 

 

Espaço 

Segundo Velho, "o vínculo entre os elementos visuais dispostos no espaço do motion graphics 

reside nas relações de composição gráfica, de estilo e de significação" (Velho, 2008, p. 72). O 

mesmo autor alerta também para o carácter multifacetado das dimensões espaciais no motion 

design. Tendo em conta que esta é uma área de grande criatividade e experimentação, onde 

as composições podem ser constituídas por uma vasta multiplicidade de objectos, essa 

variedade também se pode reflectir na construção espacial. Os objectos dos motion graphics 

podem ser unidimensionais (linhas e pontos), bidimensionais (grafismos geométricos 

abstractos) ou tridimensionais (live-action ou modelagem 3D) (Velho, 2008, p. 72). 

Figura 33 - Círculo, quadrado e triângulo 
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Para sistematizar a compreensão deste espaço gráfico híbrido, repleto de elementos 

heterogéneos, Velho recorre à classificação de espaços proposta por Block, que assenta 

sobretudo nas noções de profundidade por cada um deles transmitida ao espectador (Block, 

2008 apud. Velho, 2008, p. 72). 

 Espaço Profundo 

 Espaço Limitado 

 Espaço Plano 

 Espaço Ambíguo 

A percepção destes espaços pelo espectador é feita através da percepção de um conjunto de 

características visuais, inerente a cada tipo de espaço diferente. Estas pistas conferem a noção 

de profundidade ou superficialidade (Velho, 2008).  

Sendo o Espaço Profundo mais realista, tem também forçosamente de ser o mais detalhado, 

pelo que é o tipo de espaço que apresenta um maior número das referidas “pistas visuais”. 

Podemos descrever resumidamente do seguinte modo as principais: 

 Diferença de tamanho – Animação da propriedade de escala dos objectos, objectos 

em menor escala afiguram-se como mais longe no espaço, conferindo profundidade à 

composição, objectos de tamanho maior parecem mais próximos. 

 Perspectiva e convergência – A perspectiva é, segundo Block, o principal elemento 

para se obter um efeito de tridimensionalidade, e pode ser conseguida através da 

simulação de um ponto de fuga. O ponto de fuga é um ponto imaginário, que se pode 

situar fora do enquadramento e para o qual convergem as linhas implícitas ou 

explícitas da composição. As composições espaciais podem ser compostas por 

diversos pontos de fuga, e quanto maior for o número de pontos de fuga, mais realista 

se torna a sensação de profundidade transmitida (Block, 2008 apud. Delicado, 2009, p. 

47). 

 Movimento – o deslocamento simulado dos objectos ou do enquadramento contribui 

para transmitir ao espectador uma noção do espaço envolvente da animação (Velho, 

2008). 

 Sobreposição – Colocação de elementos uns sobre os outros, sendo que os das 

camadas “superiores” parecem naturalmente mais próximos. A relação entre o 

posicionamento dos diferentes elementos da composição permite a construção mental 

de uma noção geral de profundidade da animação (Velho, 2008). 

 Luz e Sombra – a manipulação do tom e da cor no interior das formas ou a sua 

variação entre objectos de forma crescente ou decrescente permite simular uma maior 

incidência de luz em determinadas zonas do espaço, fazendo com que as zonas mais 

escuras lhe atribuam uma maior profundidade. Estes efeitos podem ser acentuados 
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através da adição de sombras aos objectos, recorrendo a efeitos do tipo dropshadow 

(Velho, 2008). 

O Espaço Plano é considerado por Block o espaço oposto ao Espaço Profundo, onde 

sobressai a noção de bidimensionalidade. Para conseguir este tipo de ambiente espacial as 

variações dos elementos acima descritos, associados ao Espaço Profundo, devem ser 

anuladas. A ausência das variações entre elementos faz com que o espectador seja incapaz de 

perceber profundidade, compreendendo o espaço da animação como plano. Por seu turno, 

esta ausência de variações de diferentes ordens contribui também para uma maior afinidade e 

consequente diminuição da intensidade visual. (Block, 2008 apud. Delicado 2009, p. 49). 

O Espaço Limitado é conseguido através de uma combinação específica de Espaço Profundo 

e Espaço Plano constituída pela utilização de todas as “pistas visuais” características do 

Espaço Profundo com excepção da utilização de linhas longitudinais ou perpendiculares ao 

enquadramento (Block, 2008). "As linhas longitudinais devem ser substituídas por planos 

frontais e os objectos devem mover-se paralelamente ao plano" (Delicado, 2009, p. 50). 

O Espaço Ambíguo caracteriza-se sobretudo pela incoerência entre os elementos que o 

constituem, que impossibilitam que o espectador possa discernir correctamente uma relação 

espacial completa. Este tipo de composição é rico em padrões abstractos e formas pouco 

familiares gerando ansiedade, tensão e confusão no espectador, que têm origem na sua 

incapacidade de interpretar correctamente as noções espaciais ou acostumar-se a elas (Velho, 

2008, p. 73; Delicado, 2009, p. 50). 

Segundo Velho as diversas tipologias de espaço supracitadas podem também ser analisadas 

segundo os seus atributos de Contraste e Afinidade. O Espaço Profundo, sendo mais rico nas 

variações dos diversos elementos que o constituem possui, consequentemente, maiores 

variações de contraste, que lhe conferem uma maior intensidade visual. De modo inverso, o 

Espaço Plano possui uma gama de variações muito restrita, o que lhe atribui uma maior 

afinidade e menor intensidade visual. Possuindo características de contraste típicas do Espaço 

Profundo mas também algumas características de afinidade de Espaço Plano, o Espaço 

Limitado tem um grande nível de intensidade visual. O Espaço Ambíguo, dado o grande 

número de discrepâncias entre os seus elementos que é comum apresentar, também pode 

registar contrastes muito marcados e uma intensidade visual rica (Velho, 2008). 

Block refere também as propriedades secundárias do espaço: 

 Proporção do enquadramento – a proporção encontra-se directamente relacionada 

com o suporte e a resolução de imagem do mesmo. A televisão pode apresentar 

proporções de 4:3 ou 16:9, diferentes das utilizadas noutros suportes como a Internet 

ou o cinema (Block, 2008 apud. Velho, 2008, p. 76). O motion designer pode também 
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optar por criar ele próprio uma proporção particular para a sua animação ou criar 

composições com uma forma irregular ou diferente de um quadrilátero (Krasner, 2008). 

 Espaço Dividido – consiste na criação de vários enquadramentos no interior do 

enquadramento principal, permitindo a animação de diferentes cenas em simultâneo e 

sugerindo alguma espécie de relação entre elas (Block, 2008). 

 Espaço Fechado e Espaço Aberto – designamos por espaço fechado as composições 

que se cingem ao espaço do enquadramento. Por outro lado, as composições de 

Espaço Aberto sugerem o movimento de objectos fora do enquadramento visível 

(Velho, 2008, p. 76). 

 

Composição 

A composição é uma noção bastante geral do design de motion graphics, constituída por vários 

princípios que contribuem para criar o ambiente de uma animação. Estes princípios revelam-se 

fundamentais para estabelecer uma comunicação clara e eficaz ao facilitarem a expressão de 

conceitos e emoções através de motion graphics. Para analisar estes conceitos será utilizada 

como suporte principal a análise de Jon Krasner (Krasner, 2008). 

Unidade 

Segundo Krasner a unidade permite transmitir uma noção de ordem entre os diferentes 

elementos de uma composição. A utilização de elementos que apresentem algum grau de 

coerência faz com que todos os elementos contribuam em função do todo, numa perspectiva 

gestaltiana, em que o todo é maior do que a soma das suas partes. (Krasner, 2008) 

A referida consistência pode verificar-se através da homogeneidade de tom, cor e textura mas 

também por meio da homogeneidade em princípios como a escala, o posicionamento ou a 

orientação, por exemplo. (Krasner, 2008) 

O autor refere contudo que a unidade não impede a utilização de contrastes, uma vez que não 

se exige, e não será desejável, a verificação de uma coerência a todos os níveis. Ou seja, 

enquanto alguns elementos se devem manter uniformes para estabelecer uma identidade de 

conjunto, outros poderão variar de forma contrastante com vista a criar as variações que 

permitam evidenciar a mensagem. (Krasner, 2008) 

 

Figura 34 - Interstitial da FOX Asia onde a unidade é atingida pela repetição da forma (replicada do centro da letra "O" 
do logo) e pela utilização de uma palete restrita de cores que se repetem ao longo de toda a animação. 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=B1GsyDhRgjs (7 de Novembro 2010) 

http://www.youtube.com/watch?v=B1GsyDhRgjs
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Equilíbrio 

Segundo Krasner o equilíbrio de uma composição relaciona-se com a noção de coesão do seu 

conjunto que é transmitida ao espectador. A variação e manipulação do equilíbrio de uma 

composição contribui para a criação de estabilidade ou instabilidade. (Krasner, 2008) 

De acordo com este autor a forma mais comum de gerar equilíbrio é através da simetria entre 

elementos da composição. Esta simetria pode ser trabalhada de diversas formas: 

 Equilíbrio simétrico – divisão do espaço em partes iguais. 

 Equilíbrio radial – simetria em função de um ponto central. 

 Equilíbrio cristalográfico – utilização de múltiplos pontos de simetria estrategicamente 

organizados para repetir um padrão.  

Contudo o equilíbrio não tem necessariamente de ser conseguido através da simetria, podendo 

também ser criado em função de outros elementos, como por exemplo a cor. A utilização de 

um elemento de cor vibrante numa composição dominada por cores suaves contribui para o 

seu equilíbrio geral. Do mesmo modo, outras relações de contradição a diferentes níveis 

(tamanho, direcção, etc.) podem ser criadas tendo em vista o equilíbrio geral (Krasner, 2008, p. 

219).  

 

Espaço Negativo 

Krasner refere que o espaço negativo é constituído pelas áreas desocupadas da composição. 

No entanto, tal não significa que estas áreas se apresentem completamente vazias. O espaço 

negativo pode simplesmente ser constituído por áreas de menor intensidade visual, como por 

exemplo áreas de background e/ou constituídas por espaços com tons mais suaves, por 

exemplo, que funcionem como área de descanso visual para a percepção do espectador. Ainda 

que estas áreas se caracterizem por terem menos peso visual, tal não significa que não 

tenham de respeitar os mesmos critérios de unidade, equilíbrio, contraste, etc. aplicáveis ao 

restante espaço. De facto é necessário que o espaço negativo seja sido criado tendo em conta 

os princípios fundamentais, de modo a estabelecer uma relação correcta com o restante 

espaço, que não coloque em risco a eficácia geral da composição e da mensagem que lhe é 

inerente. (Krasner, 2008) 

Deste modo, o espaço negativo pode dar ou retirar equilíbrio a uma composição e ao mesmo 

tempo contribuir para focalizar a atenção do espectador nos elementos principais da 

composição – o espaço positivo. (Krasner, 2008, p. 222) 
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Tamanho e Escala 

Krasner refere que o tamanho relaciona-se com a grandeza dos elementos enquanto que a 

escala se refere à relação de tamanho que os diversos elementos estabelecem entre si. 

Objectos que respeitem uma mesma escala dão ao espectador a noção de pertencer a uma 

mesma unidade. Por outro lado, objectos que se encontrem fora de escala originam 

desequilíbrio na composição. (Krasner, 2008) 

Em termos conceptuais o tamanho dos elementos pode contribuir para uma transmissão eficaz 

da mensagem ao evidenciar os elementos mais importantes de uma composição. A utilização 

de formas de grande tamanho tem também um peso considerável na composição do espaço 

em espaços negativos e positivos. (Krasner, 2008, p. 223) 

Direcção 

A orientação dos objectos constituintes de uma composição tem especial importância na 

orientação do olhar do espectador, sugerindo-lhe para onde deve direccionar a sua atenção. 

Em composições mais complexas, a direcção clara de alguns elementos pode ser usada para 

organizar, ou para associar ou dissociar elementos dominantes e subordinados. (Krasner, 

2008, p. 224) 

Hierarquia 

Atendendo ao exposto por Krasner, a hierarquia da composição encontra-se fortemente 

relacionada com o contraste estabelecido entre os elementos que a constituem. De modo 

geral, podemos considerar a hierarquização como um conjunto de diferentes pistas visuais que 

contribuem para direccionar a atenção do espectador e organizar informação complexa. A 

hierarquia numa composição deve ser organizada de modo claro, sistemático e facilmente 

perceptível pelo espectador, permitindo-lhe diferenciar e categorizar os diferentes objectos pela 

sua ordem de importância. (Krasner, 2008) 

Os elementos principais devem captar de forma imediata a atenção do espectador e provocar 

nele uma primeira reacção emocional. Os elementos secundários devem ser hierarquizados de 

modo a captarem a atenção do espectador posteriormente e tendo em vista o reforço da 

mensagem geral, anteriormente apresentada. (Krasner, 2008, p. 230) 

Tom 

Segundo Velho, a noção de tom relaciona-se com as variações de claro-escuro que ocorrem 

em determinada cor ou no preto ou branco (Velho, 2008, p. 80). 

Velho recorre ao estudo realizado por Block para assinalar que, ao nível da atracção da 

atenção do espectador, as áreas mais claras tendem a ser as que recebem mais atenção por 
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parte deste numa primeira análise da imagem, sobretudo quando esta não tem movimento 

associado, uma vez que o movimento pode ter um impacto ainda mais forte na atenção do 

espectador. As áreas claras contribuem para transmitir uma maior noção de profundidade à 

composição, sobretudo quanto maior for o seu contraste, ou seja, a presença de tons claros 

adjacentes a tons mais escuros, transmite uma noção de profundidade maior. (Block, 2008 

apud. Velho, 2008, p. 80) 

No mesmo sentido, Krasner aponta que a exploração de zonas claras numa composição 

permite a criação de focal points, direccionando assim a atenção do espectador. A 

manipulação do tom e da cor também se revela essencial na transmissão de sensações, 

emoções e ideias ao espectador, que conta já com certas predisposições cognitivas 

relativamente a determinadas cores e tons. Krasner refere ainda que a cor é um dos primeiros 

elementos a ser percepcionado pelo ser humano na visualização de uma imagem e a ser tido 

em conta na sua avaliação, nomeadamente a nível emocional. Como tal, este autor alerta para 

a necessidade de explorar o tom e a cor de forma a que estes contribuam para o reforço da 

mensagem pretendida, trabalhando em prol da eficácia da sua comunicação (Krasner, 2008).  

Velho explora a conotação emocional dos tons considerando que tons e cores mais escuros 

formam vulgarmente um ambiente mais dramático, trágico e “pesado”, enquanto tons ou cores 

mais claros são associados de forma natural a um ambiente de maior tranquilidade e alegria. 

De qualquer modo, o ambiente de uma composição e a forma como o espectador o percebe 

não dependem unicamente da cor e do tom, mas sim de um conjunto de diversos elementos 

imagéticos ou sonoros que se influenciam mutuamente e que poderão contribuir para o 

ambiente gerado pelas cores e tons dominantes ou funcionar de modo diverso destes. Como 

tal, mesmo com tons mais claros é possível criar um ambiente mais carregado através da 

exploração de outros elementos como a forma, a tipografia, o movimento ou o som, por 

exemplo, explorando assim uma relação de contraste entre elementos (Velho, 2008, p. 80). 

Relativamente às possibilidades de Contraste e Afinidade relacionadas com as variações de 

tom, Velho refere que quanto maior for a área de variação entre claro e escuro, maior será a 

intensidade visual por ela criada. Ao invés, variações de claro-escuro restringidas a áreas de 

dimensões mais reduzidas tendem a gerar mais afinidade (Velho, 2008, p.80). 

Cor 

Woolman define de modo exacto e científico o fenómeno físico de cor como a porção visível ao 

ser humano do espectro lumínico (Woolman, 2004). Acrescenta ainda que, apesar de os 

valores de cor poderem ser medidos com recurso a mecanismos e equipamentos de precisão 

científica, a noção de uma cor é, para cada indivíduo, pessoal e subjectiva. Woolman ilustra 

esta subjectividade com um exemplo: 
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"Se pedirmos a um grupo de pessoas para imaginar algo azul, cada um visualizará 

mentalmente uma cor ligeiramente diferente. Ainda assim, se mostrarmos a todo o grupo as 

cores visualizadas, provavelmente todos estariam de acordo em colocar as cores que 

imaginaram na categoria “azul”."(Woolman, 2004, p. 42) 

Reflectindo também sobre as associações mentais 

relacionadas com a cor, Krasner enaltece a importância 

psicológica e social deste componente visual, referindo a 

sua capacidade inerente de gerar conotações emocionais, 

culturais ou de género (Krasner, 2008). 

A revisão bibliográfica efectuada permitiu o levantamento de 

diversos sistemas cromáticos, fundados em diferentes 

dimensões da cor. No entanto, e tendo em conta a sua 

pertinência para o design em plataformas digitais e para 

esta dissertação em particular, serão analisados apenas 

dois: o sistema RGB e o sistema CMYK. 

 

Segundo Woolman o sistema de cor tricromático RGB é constituído pelas cores primárias 

Vermelho (Red), Verde (Green) e Azul (Blue). Este sistema baseia-se na adição de valores de 

cada uma das cores para formar uma cor. As cores primárias referidas resultam do seu valor 

máximo sem adição de outros valores, a adição nula de valores resulta na cor preta, enquanto 

a adição máxima das cores resulta na cor branca. (Woolman, 2004, p. 44) 

A soma de duas cores resulta numa terceira cor, considerada complementar, segundo os 

seguintes pares: 

 Vermelho + Azul = Magenta 

 Verde + Azul = Ciano 

 Vermelho + Verde = Amarelo 

Ao contrário do sistema RGB aditivo, o sistema CMYK é subtractivo, baseando-se na absorção 

e também na radiação de luz. As cores primárias deste sistema, usadas para formar todas as 

outras são o Ciano, o Magenta, o Amarelo e ainda o Preto, de grande utilização em impressão. 

Deste modo, o vermelho, verde e azul tornam-se as cores complementares. Em termos de 

junção de cores, um nível de igual intensidade das três cores primárias forma preto e a sua 

subtracção tende para branco. (Woolman, 2004, p. 44) 

Figura 35 - Círculo cromático 
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Velho baseia-se na análise de Block para afirmar que a cada cor podemos definir 3 atributos 

distintos de sensação visual: matiz, saturação e brilho. 

 

A saturação consiste na medida de pureza de 

uma cor. Uma cor pura é uma cor com 

saturação máxima, na medida em que não 

sofre a mistura de outros matizes 

(relacionados com a tonalidade) ou branco, 

que reduz a saturação de uma cor. O brilho 

corresponde à força luminosa da cor, 

mediante a variação da adição de valores de 

preto ou branco a esta. O relacionamento dos 

valores de saturação, matiz e brilho está na 

origem do sistema HSB (Hue, Saturation and 

Brightness), também utilizado em ambientes 

digitais. (Block, 2008 apud. Velho, 2008, p. 81) 

Para a realização de um trabalho de design gráfico ou motion design, é necessário 

preestabelecer as cores a utilizar, bem como quais serão dominantes e as relações entre as 

várias cores escolhidas. Para efectuar este trabalho de selecção o designer pode recorrer ao 

círculo cromático, que permite a escolha de cores em função de uma cor determinante, tendo 

em conta diferentes tipos de contraste ou harmonia entre elas. No interior do círculo podem ser 

estabelecidos os seguintes esquemas básicos (Velho, 2008): 

 

Figura 36 - Modelo subtractivo CMYK Figura 37 - Modelo aditivo RGB 

Figura 38 - Representação cónica do sistema HSB 
Fonte: http://goo.gl/ykYfm (10 de Novembro 2010) 
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Fonte: colorschemedesigner.com (11 de Novembro 2010) 

De acordo com Woolman as cores podem ainda ser classificadas relativamente à sua 

temperatura. A temperatura das cores é fortemente relacionada com as reacções emocionais e 

físicas que provocam no espectador. Os vermelhos, laranjas e amarelos são considerados 

cores quentes e provocam uma maior intensidade visual quando adjacentes ao branco ou a 

cores de luminosidade reduzida. No extremo oposto do espectro lumínico, o azul, verde e o 

violeta são considerados cores frias (Woolman, 2004, p. 43). 

 

Quanto às relações de Contraste e Afinidade tendo em conta os atributos da cor podemos 

expô-las sucintamente do seguinte modo, segundo João Delicado (Delicado, 2009, p. 56): 

 Contraste e Afinidade em função da Saturação – a utilização de cores saturadas não 

garante, por si só, o estabelecimento de contraste, podendo mesmo criar uma relação 

de afinidade e de menor intensidade visual, caso as cores utilizadas, ainda que 

Figura 40 - Esquema Monocromático - baseado numa 

única tonalidade. 
Figura 39 - Esquema Acromático - formado pelo branco, 
preto e variações das escalas de cinza. 

Figura 41 - Esquema Complementar - constituído por um 
par de cores opostas (complementares), no círculo. 

Figura 42 - Esquema Duplo Complementar - constituído 
por dois pares de cores complementares. 

Figura 43 - Esquema Triádico - formado por três cores 
equidistantes no círculo cromático. 

Figura 44 - Esquema Quadricolor - formado por quatro 
cores equidistantes no círculo. 
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bastante saturadas, tenham matizes próximos, encontrando-se próximas na 

esquematização do círculo cromático. O contraste através da saturação é conseguido 

pelo incremento da variação entre cores saturadas e não saturadas numa composição. 

 Contraste e Afinidade em função do Matiz – o contraste será tanto maior quanto maior 

for a diferença entre as cores utilizadas na composição. 

 Contraste e Afinidade em função do Brilho – o contraste é provocado através da 

combinação de cores mais luminosas e cores mais escuras numa mesma composição. 

Textura 

 

Velho relaciona a textura com as propriedades da superfície externa de um objecto. Propondo 

critérios diversos para categorizar os vários tipo de textura (Velho, 2008, p. 85): 

 

 Textura táctil – a superfície representa qualidades tácteis (Velho, 2008 apud. 

Delicado, 2009, p. 58). 

 Textura óptica – sem apresentar irregularidades que possam ser percebidas como 

tácteis, apresentando apenas um padrão visual. 

 

As texturas podem também ser classificadas em função do padrão visual que apresentam: 

 

 Textura regular – o padrão visual apresenta uma estrutura regular, baseada na 

repetição e simetria dos seus elementos. 

 Textura irregular – o padrão visual é irregular e imprevisível, apresentando variações 

de modo assimétrico e/ou aleatório. 

 

Quanto ao movimento dos elementos que a constituem a textura pode ser classificada como: 

 

 Textura estática – os elementos constituintes do padrão não representam movimento. 

 Textura dinâmica – os elementos que constituem o padrão apresentam movimento. 

Tal como o tom e a cor, anteriormente analisados, também a textura e a variação entre tipos de 

texturas podem conferir contraste e profundidade a uma composição (Krasner, 2008). O 

contraste é alcançado através do aumento da variação entre diferentes tipos de textura e 

atinge maior intensidade visual em texturas mais complexas, de padrão mais irregular e 

dinâmico. (Velho, 2008, p. 85) 

Tipografia 

Pelo seu inerente recurso à palavra, a tipografia deve ser tida como um dos principais meios de 

construção de mensagem no design gráfico. Nos motion graphics a tipografia pode assumir 
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ainda mais expressividade beneficiando da adição de movimento e da dimensão temporal, que 

potenciam o seu poder comunicativo. (Krasner, 2008) 

A junção da tipografia e dos motion graphics está na origem de uma forma tipográfica de 

comunicação de maior intensidade visual – a tipografia cinética – na qual os elementos 

tipográficos são explorados com vista à obtenção de reacções emocionais por parte do 

espectador para além da sua dimensão de leitura, transformando-se no espaço e no tempo em 

função da mensagem a comunicar (Krasner, 2008, p. 193). Na origem desta forma de 

interpretar a tipografia está a manipulação da tipografia não como simples letras e símbolos, 

mas também como formas, com capacidade de criação de espaço negativo e positivo numa 

composição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considerarmos a tipografia num sentido mais convencional, sem variações acentuadas dos 

atributos da sua forma, é importante escolher um tipo de fonte que se enquadre com os 

restantes elementos de uma composição (Krasner, 2008).  

A eficácia de cada tipo de letra depende da sua identidade visual. (Delicado, 2009, p. 59) 

Deste modo, cada tipo de letra tem uma identidade expressiva, que deve ser utilizada de 

acordo com a identidade geral da composição ou animação. As suas linhas e curvas deixam 

transparecer emoções para o espectador através das relações de contraste e afinidade que 

criam (Rosário, 2009, p. 55). 

Figura 45 - Chemical Burn - animação de tipografia cinética criada por Sebastian Jaramillo, 
ilustrativa de um diálogo do filme Fight Club (1999). 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=uuiKJ0rRTAo (12 de Novembro 2010) 

http://www.youtube.com/watch?v=uuiKJ0rRTAo


80 

 

A tipografia, quando direccionada para ambientes digitais, ou de visualização num monitor, 

como acontece no caso da sua integração em motion graphics exige alguns cuidados especiais 

de modo a assegurar a sua legibilidade. Entre estes, podemos referir que deverá ser dada 

primazia a fontes não serifadas, ou em último caso a fontes com serifas bem visíveis e que não 

sejam demasiado finas, uma vez que o traço demasiado fino quando utilizado numa interface 

de funcionamento à base de pixels tende a perder definição (Rosário, 2009, p. 55). Pelo 

mesmo motivo deverá ser evitada a utilização de fontes excessivamente finas e é necessário 

ter em conta que o acontecimento deste fenómeno de pixelização tende também a acontecer 

mais aquando da utilização do estilo itálico, em parte também devido à inclinação diagonal das 

letras que pode evidenciar a pixelização. (Woolman, 2004) 

Movimento 

Rudolf Arnheim classifica o movimento como a "atracção visual mais intensa da atenção". O 

movimento relaciona-se com o deslocamento de objectos em actividade, que nos motion 

graphics, tal como na vida real, tem a capacidade de despertar a atenção (Arnheim apud. 

Velho, 2008, p. 85). 

Consideramos que um corpo está em movimento quando a sua posição varia em relação a um 

ou vários outros corpos, que funcionam como “referencial”. Este conceito também se verifica 

relativamente à animação em motion graphics (Velho, 2008, p. 86). 

Na animação para motion graphics, e analisando o exposto por Velho (2008) relativamente a 

este assunto, podemos considerar duas categorias distintas de movimento: 

 Movimento de objectos na composição relativamente à câmara 

 Movimento dos objectos no enquadramento provocado pela deslocação da câmara 

 

Movimento de objectos na composição relativamente à câmara 

Neste tipo de movimento o objecto descreve uma trajectória que pode ser classificada segundo 

parâmetros de qualidade, direcção, escala e velocidade. 

Classificação do movimento quanto à sua qualidade (ou trajectória) (Velho, 2008, p. 87): 

 Trajectória rectilínea – o objecto em movimento descreve uma linha recta. 

 Trajectória curva – o objecto descreve uma trajectória curva. Caso esta curva acabe 

por formar um círculo, podemos classificar a trajectória como trajectória circular. 

 Trajectória híbrida – composta pela presença de rectas e curvas numa única trajectória. 

Classificação do movimento quanto à sua direcção: 

 Direcção constante – trajectória em linha recta, que progride de modo previsível. 



81 

 

 Direcção horizontal – o objecto desloca-se descrevendo uma trajectória horizontal. 

 Direcção vertical – o objecto desloca-se descrevendo uma trajectória vertical. 

 Direcção diagonal – a trajectória do objecto descreve uma recta oblíqua. 

 Trajectória de direcção variável – existência de dois ou mais tipos diferentes de 

direcção num mesmo movimento. 

O movimento pode ainda ser classificado segundo a sua escala como movimento de curta 

distância, média distância ou longa distância. (Velho, 2008, p. 87) 

Na descrição do movimento, também o conceito de velocidade se torna importante no motion 

design, referindo-se ao tempo entre o início e o fim do percurso do objecto, podendo ser rápido, 

médio ou lento. Poderá ainda ser constante (linear), ou variável (não-linear). A velocidade 

variável pode constituir um movimento retardado (ease in) ou em aceleração (ease out). 

(Velho, 2008, p. 89) 

Movimento de câmara 

Tendo em conta as possibilidades oferecidas pelo software para edição de motion graphics 

hoje em dia, é possível simular o movimento de câmara numa cena. Para além do movimento 

aparente da câmara, este movimento acaba por afectar todos os outros objectos presentes na 

composição que, consequentemente, também se deslocam no enquadramento. (Velho, 2008) 

Velho aponta que no caso de a câmara ser movida em frente a objectos estáticos, estes 

deslocar-se-ão para o lado oposto. Por exemplo, movendo a câmara da esquerda para a 

direita, os objectos irão da direita para a esquerda. No entanto, também é possível que o 

movimento da câmara acompanhe o movimento de determinado objecto, de forma paralela e à 

mesma velocidade. Neste caso, o objecto acompanhado permanece estático no 

enquadramento enquanto os elementos envolventes, que podem estar colocados à frente ou 

atrás desse objecto movimentam-se atravessando o enquadramento. Para atingir um efeito de 

profundidade de grande intensidade visual estes objectos deverão mover-se a velocidades 

diferentes, simulando aquilo que acontece no mundo real. Ou seja, os objectos mais próximos 

devem mover-se a uma velocidade maior, atravessando o enquadramento em espaços de 

tempo mais curtos, e a sua velocidade deve ser cada vez mais reduzida consoante a distância 

à câmara. Este fenómeno visual designa-se de paralaxe (Velho, 2008, p. 91).  

Contraste e Afinidade no movimento 

De acordo com Velho e Delicado a paralaxe é um dos fenómenos visuais relacionados com o 

movimento que melhor explora o contraste, a profundidade e, consequentemente, a 

intensidade visual. Relativamente às restantes categorias de movimento acima indicadas e 

tendo em conta a sua capacidade de gerar intensidade visual baseada no contraste ou 

afinidade podemos referir que relativamente à escala, movimentos longos tendem a gerar 



82 

 

maior intensidade visual do que movimentos curtos. Do mesmo modo, os movimentos mais 

rápidos captam mais a atenção, sendo mais intensos visualmente, por oposição a movimentos 

mais lentos. O contraste pode também ser conseguido através da combinação entre 

movimentos rápidos e movimentos lentos, sendo que quanto maior for a amplitude da diferença 

de velocidade entre os diversos movimentos, maior será a intensidade visual. Por sua vez, a 

afinidade é conseguida através do relacionamento de movimentos de velocidade idêntica 

(Delicado, 2009, p. 66; Velho, 2008, p. 93). 

A qualidade e direcção das trajectórias de movimento também permite a exploração da 

intensidade visual. Movimentos com trajectórias de qualidade e direcção semelhantes criam 

uma relação de afinidade entre si. Pelo contrário, movimentos com trajectórias de 

características díspares de qualidade e direcção geram contraste, tendo maior intensidade 

visual, como por exemplo a relação entre um movimento recto horizontal e um movimento de 

trajectória curva numa direcção diferente (Velho, 2008, p. 93). 

Relativamente à intensidade visual residente na relação entre o movimento dos objectos e o 

movimento da câmara podemos analisá-la segundo a sistematização criada por Block, que 

organiza os diferentes conjuntos de movimento por ordem crescente de intensidade visual: 

 Objecto estático e câmara estática 

 Objecto em movimento e câmara estática 

 Objecto estático e câmara em movimento 

 Objecto e câmara em movimento 

Relativamente a outros elementos visuais, Block considera que o movimento é aquele que gera 

maior intensidade visual, de acordo com o referido no início deste ponto. Deste modo, ainda 

que uma composição seja bastante complexa, se esta for estática, a realização de um 

movimento, ainda que pouco acentuado, conseguirá captar imediatamente a atenção do 

espectador (Block, 2008).  

Ritmo 

Tomando a definição de ritmo dada por Woolman, podemos interpretar este fenómeno como o 

movimento caracterizado pela repetição de uma mesma acção, de forma alternada, regular ou 

irregular, entre diferentes acções. (Woolman, 2004, p. 68).  

O ritmo baseia-se na alternância entre um ruído (no caso sonoro) ou elemento visual (no caso 

da imagem) e o silêncio ou a ausência do elemento visual. Cada vez que esse elemento é 

introduzido temos a ocorrência de um pulso (beat). É sempre necessária a alternância entre 

pelo menos duas ocorrências para que a relação entre elas possa criar uma sensação rítmica 

em quem a recebe, como por exemplo acontece na alternância entre som e silêncio. Por este 

motivo, torna-se também essencial a repetição, a aparição única de um elemento visual surge 
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isolada, não criando ritmo - é necessária a sua recorrência para criar ritmo, do mesmo modo 

que um som contínuo não transmite ritmo. O ritmo surge da repetição das alternâncias entre os 

diversos elementos (Velho, 2008, p. 94). 

O ritmo pode ser medido em termos de andamento ou tempo, que dizem respeito à frequência 

com que ocorrem as repetições das alternâncias. O andamento será mais lento ou mais rápido 

consoante o intervalo de tempo decorrido entre a ocorrência de cada repetição (Velho, 2008, p. 

94). 

Baseando-se no estudo de Block, Velho aprofunda as considerações acerca do ritmo visual, 

dividindo este em duas categorias: 

Ritmo de objectos estacionários – ainda que o ritmo seja uma noção associada aos time-based 

media, como a música ou os motion graphics, também podemos considerá-lo no contexto de 

uma composição estática. Por exemplo, a presença de um ponto no centro de um 

enquadramento vazio, dividindo-o em partes iguais, gera um fenómeno apelidado de 

nivelamento, caracterizado sobretudo pela pouca intensidade visual que cria. Se por outro lado, 

esse mesmo ponto for colocado de modo a dividir o enquadramento em partes desiguais 

obtemos um fenómeno considerado como aguçamento, que quebra a afinidade, criando uma 

maior intensidade visual e maior contraste (Block apud. Velho, 2008, p. 95 e 96). 

Segundo Block estas questões de organização da composição estática são capazes de gerar 

fenómenos de alternância, repetição e andamento. A alternância ocorre na relação entre o 

espaço ocupado por um elemento visual e os restantes elementos, a repetição é criada pelo 

número de ocorrências, neste caso simultâneas desse elemento, e o andamento relaciona-se 

com a forma mais geral da composição e o modo como esta é organizada através da 

percepção humana. Deste modo, a criação de uma composição complexa, com muitos 

elementos, tende a criar ritmos mais complexos (Block apud. Velho, 2008, p. 95 e 96). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Ritmo de objectos estacionários - a colocação do elemento ao centro (par de cima) gera 
afinidade enquanto a colocação do elemento descentrado (par de baixo) gera intensidade visual e ritmo 

Fonte: Velho (2008, p. 93) 
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Ritmo de objectos animados – neste caso, a alternância repetida de eventos de movimento ou 

transformação é naturalmente capaz de gerar ritmo, enquadrado nos critérios de alternância, 

repetição e andamento já descritos. 

Block explora o ritmo de objectos em movimento, através de quatro tipos de animação de 

objectos fundamentais (Block, 2008 apud. Velho, 2008, p. 98): 

 Objecto entra e sai do enquadramento – um objecto desloca-se, aparentemente, de 

fora da parte visível da composição, entrando em cena, atravessando o 

enquadramento e saindo por um dos seus limites. Neste caso as sensações de ritmo 

são fundamentalmente provocadas pelos momentos de cruzamento do objecto em 

movimento com os limites do enquadramento, instante que funciona como pulso (ou 

beat) neste ritmo. Nesta animação a alternância é dada pelo primeiro cruzamento entre 

o objecto em movimento e o limite de entrada no enquadramento, o momento em que 

se move visivelmente no enquadramento e o novo cruzamento com o limite do 

enquadramento, aquando da sua saída. A repetição é dada pelos dois momentos 

idênticos de cruzamento dos limites do enquadramento, aquando da entrada e saída 

do objecto em cena. O andamento é ditado pelo tempo entre a entrada e saída de cena 

do objecto. 

 Objecto passa à frente ou atrás de outro objecto – cada vez que é verificada a 

intersecção entre dois objectos é gerado um impulso visual, no caso desta intersecção 

ocorrer várias vezes segundo um padrão repetitivo é criado um ritmo. 

 Objecto em movimento e paragem – A paragem do movimento do objecto gera um 

impulso visual. A alternância nesta animação reside no contraste entre movimento e 

repouso do objecto. O andamento consiste na velocidade do movimento. 

 Mudança de direcção de objectos – neste caso os impulsos visuais são gerados cada 

vez que um objecto muda de direcção. Os ciclos de variação da direcção constituem o 

ritmo, nas suas dimensões de repetição, alternância e andamento. 

Relativamente à animação de objectos podemos ainda considerar as características de ritmo 

primário e ritmo secundário. O ritmo primário é transmitido pelo movimento do objecto no 

enquadramento, enquanto o ritmo secundário é gerado por alterações no interior do próprio 

objecto (Block, 2008 apud. Velho, 2008, p. 98). 

Relativamente ao ritmo visual, o contraste pode ter origem na sua irregularidade, que cria uma 

maior intensidade visual. A presença de vários objectos animados em cena cria um ritmo 

múltiplo e também uma maior intensidade visual, que assenta na combinação dos vários ritmos 

visuais dos diversos objectos. O contraste pode ainda ser alcançado através da variação do 

ritmo, alternando entre um ritmo acelerado e um ritmo mais espaçado (Velho, 2008, p. 99).  
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2.3.5.  O Som nos Motion Graphics 

 

Citando Patricia Holland, João Delicado aponta para a importância do som no contexto 

audiovisual, nomeadamente nos motion graphics, ao afirmar que este elemento é o que pode 

criar maior impacto emocional junto do espectador. (Holland, 2000 apud. Delicado, 2009, p. 62) 

Woolman refere que a música contribui para criar uma predisposição ou expectativa no ouvinte 

relativamente ao tipo de cena visualizada, transmitindo-lhe sentimentos que irão enquadrar a 

imagem transmitida. No entanto, é necessário ter em conta que nem todos os espectadores 

poderão reagir a um mesmo som do mesmo modo. (Woolman, 2004, p. 39) 

É também de considerar o paralelismo entre música e motion graphics, na medida em que 

ambos são time-based media. A música é composta por atributos como a harmonia, o ritmo, o 

tom, a forma, a altura, a intensidade ou duração. Alguns destes elementos também podem ser 

aplicados ao contexto dos motion graphics (Hostetler, n.d. apud. Delicado, 2008). Partilhando 

elementos em comum, a música e os motion graphics podem, segundo Velho, relacionar-se de 

modo: 

Diegético – inserido no contexto da narrativa e relativo à história apresentada. Pode também 

suceder através da associação directa entre um objecto da animação e determinado som. 

Não-diegético – fora do contexto da narrativa. O som surge sobreposto à cena com o objectivo 

de criar um ambiente emocional. 

Nos tipos de som, para além da música, podemos também considerar o ruído como um 

elemento expressivo, nomeadamente assumindo funções onomatopeicas ou diegéticas (Velho, 

2008, p. 121). 

 

2.3.6.  Metodologia Projectual para a criação de Motion Graphics 

 

Os motion graphics são, como anteriormente referido, uma área multidisciplinar que aborda 

várias linguagens distintas. No que diz respeito aos processos de conceptualização e execução 

de projectos nesta área, a referida multidisciplinaridade traduz-se num hibridismo projectual 

composto por etapas dos processos do design gráfico, do cinema e da animação (Velho, 2008, 

p. 32). 

Para analisar a metodologia composta dos motion graphics, serão analisadas primeiramente as 

metodologias que estão na sua origem. 
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2.3.7.1. Metodologia Projectual do Design Gráfico 

 

"O método de projecto não é mais do que uma série de operações necessárias dispostas em 

ordem lógica, ditada pela experiência. O seu objectivo é o de atingir o melhor resultado com o 

menor esforço." (Munari, 1998, p. 2 apud. Velho, 2008, p. 32) 

Deste modo, Munari considera a metodologia como algo essencial no processo de 

desenvolvimento do design gráfico, na medida em que algumas operações têm 

necessariamente de ser concluídas antes de outras operações, mais elaboradas, com vista ao 

final do projecto. Ainda assim importa compreender que a metodologia projectual no design 

gráfico não deve ser encarada como uma sequência de etapas rígidas e deverá adoptar um 

carácter dinâmico, adaptando-se individualmente aos objectivos de cada projecto. (Munari, 

1998, apud. Velho, 2008) 

A metodologia projectual é constituída por uma sequência de estágios. Relativamente ao caso 

particular do design gráfico, João Velho opta por evidenciar a sequência de estágios 

projectuais proposta por Kirsten Cullen (Cullen, 2005 apud. Velho, 2008, p. 33): 

1. Instruções do projecto 

2. Pesquisa e Colecta de informações 

3. Brainstorming 

4. Conceptualização 

5. Experimentação e Desenvolvimento 

6. Execução 

No entanto, segundo o mesmo autor, esta metodologia processual, revela-se insuficiente para 

o projecto na área dos motion graphics, onde é necessário detalhar mais certos elementos 

próprios desta área, como por exemplo o movimento. Neste sentido, a metodologia de design 

gráfico proposta é em parte complementada por elementos da metodologia projectual do 

cinema e da animação. (Velho, 2008) 

 

2.3.7.2. Metodologia Projectual do Cinema e da Animação 

Tradicional 

 

Numa primeira abordagem à metodologia projectual do cinema, João Velho divide-a em três 

grandes etapas estruturadoras do projecto: pré-produção, produção e pós-produção. 
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Aprofundando mais a fase de pré-produção do cinema e da animação, que se revela mais 

importante para a metodologia em motion graphics, esta pode ser subdividida do seguinte 

modo (Velho, 2008, p. 34 a 36): 

1. Redacção do Guião – estruturação da narrativa e das estratégias de visualização a 

implementar. 

2. Design de Produção – partindo do guião e de eventual material de visualização 

preliminar, nesta fase são definidas questões logísticas e cinematográficas, recorrendo 

a elementos visuais de auxílio como ilustrações, esboços de storyboard ou fotografias. 

3. Análise do guião – após compilar e associar o material escrito (guião) e o material 

visual criado e recolhido é possível começar a idealizar a forma como estes se 

traduzirão numa sequência de planos, ou filme. Nesta fase são criados documentos 

como shotlist, guião técnico, mapas de localização das câmaras ou storyboards. 

4. Cinematografia – o director de fotografia intervém nesta fase, definindo questões 

fundamentais como a iluminação, os enquadramentos ou os movimentos de câmara. 

5. Ensaios – início do trabalho com os actores, que pode ser filmado, com vista à 

obtenção de gravações de pré-visualização que permitam uma aproximação ao filme 

final. 

Por sua vez, a metodologia projectual da animação tradicional obedece às seguintes etapas: 

1. Storyboard – criação de ilustrações exemplificativas partindo do guião. 

2. Gravação de faixa sonora preliminar – serve para guiar o trabalho dos animadores. 

3. Animatics – animação rudimentar que consiste vulgarmente na junção do storyboard 

com a faixa sonora previamente gravada. 

4. Design e timing – desenvolvimento das personagens e do seu comportamento a nível 

de movimento. 

5. Layout – estabelece as características de cada cena, desenvolvendo as personagens 

e o background. 

6. Animação – início da execução das primeiras animações. 

7. Cenários de fundo – desenvolvimento mais avançado dos cenários de fundo. 

8. Ink-and-paint tradicional e câmara – processo tradicional de animação de passagem 

do desenho no papel para acetato para ser filmado posteriormente. Tendo em conta a 

tecnologia digital actual para a criação de animação este processo é tido como 

antiquado. 
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2.3.7.3. Metodologia Projectual Híbrida dos Motion Graphics 

 

De acordo com Velho o processo de projecto dos motion graphics pode ser separado em fases 

iniciais, de conceptualização e de execução. Nesta metodologia confluem o aspecto espacial e 

pictórico inerente ao design gráfico e a dimensão temporal relacionada com o cinema ou a 

animação. 

Segundo Krasner podemos dividir o Projecto de motion graphics, nos seguintes estágios 

(Krasner, 2008, p. 288): 

1. Avaliação do Projecto 

Numa primeira fase do projecto, constituída pela avaliação, revela-se importante o 

estabelecimento de um objectivo principal claro, que possa servir de fio condutor a todo o seu 

desenvolvimento. Como tal, este objectivo deve ser tido em conta do início ao fim do projecto. 

A definição do público-alvo também se revela igualmente importante. A comunicação a realizar 

através de um projecto de motion graphics tem como principal objectivo transmitir uma 

mensagem que provoque a reacção esperada num determinado público. A delimitação e 

caracterização claras desse público fornecem dados que podem ser utilizados com vista à 

criação de uma comunicação mais eficiente. 

De igual modo, é também importante a pesquisa sobre o tema a ser abordado na animação a 

criar. A recolha de dados sobre o tema e o conhecimento que daí advém são ferramentas 

importantes para potenciar a criatividade. 

Torna-se também importante trabalhar tendo em conta as limitações, que são inerentes a 

qualquer projecto. O trabalho deverá ser sempre realizado de acordo com as restrições 

económicas, de pessoal, ou outras. Forçar um objectivo para lá das limitações pode hipotecar a 

conclusão do projecto.  

Após estas considerações iniciais de enquadramento do projecto é possível começar a 

trabalhá-lo visualmente. A primeira opção visual passa pela escolha do estilo visual que poderá 

ser predominantemente gráfico, tipográfico, ilustrativo ou abstracto, por exemplo. Seja qual for 

o estilo visual a adoptar este deverá naturalmente ser desenvolvido em concordância com as 

informações recolhidas anteriormente, relativamente ao tema a desenvolver e ao seu público-

alvo. (Krasner, 2008, p. 290 e 291) 

 

2. Conceptualização (Formulation) 

Segundo Krasner após a definição clara do objectivo, público-alvo e limitações é possível 

começar a desenvolver o projecto sob o ponto de vista mais criativo. 
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A primeira etapa da fase criativa deve ser um Brainstorming, que consiste numa reunião de 

discussão de grupo, de ambiente predominantemente informal, com o principal objectivo de 

gerar ideias. No entanto, a forma ideal de gerar ideias pode variar de indivíduo para indivíduo e 

de grupo para grupo. 

Na fase de surgimento de ideias é normal o aparecimento de obstáculos ao pensamento 

criativo, ou bloqueios mentais. Estar ciente das situações que podem criar este tipo de 

obstáculos ajuda a que estes sejam ultrapassados. É necessário ter em conta que a inspiração, 

factor determinante na criatividade, é um processo contínuo que não se restringe aos períodos 

de trabalho mais intenso, mesmo nos momentos de maior descontracção as ideias continuam a 

surgir e a serem analisadas a nível inconsciente. Na busca da inspiração é importante que os 

elementos da equipa de produção sobre os quais recai a responsabilidade criativa sejam 

capazes de assumir alguns riscos e de explorar novas ideias, que permitam a descoberta de 

soluções inovadoras e satisfatórias. (Krasner, 2008, p. 292 a 294) 

 

3. Desenvolvimento (Cultivation) 

Após a formulação de ideias é importante tratá-las com vista ao seu aperfeiçoamento. Como 

tal, deverá ser efectuada uma avaliação das ideias geradas submetendo-as a um conjunto de 

questões, propostas por Krasner: 

 Será que o conceito tem capacidade de captar e manter a atenção do espectador? 

 É esta ideia baseada unicamente na técnica e nas tendências actuais de estilo? 

 Será o conceito suficientemente diferente daquilo que já foi feito? 

 Será este conceito realista do ponto de vista da sua implementação técnica? 

 Será que os meios necessários para a implementação da ideia podem ser 

enquadrados no orçamento estipulado? 

A resposta a estas perguntas permitirá efectuar uma selecção das ideias mais válidas à luz dos 

critérios referidos. Após a selecção das ideias principais, é necessário clarificá-las e expô-las 

do modo mais rigoroso possível com vista ao seu desenvolvimento. (Krasner, 2008, p. 298 e 

299) 
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4. Storyboard 

No contexto dos motion graphics, segundo Krasner, o storyboard é entendido como uma 

sucessão de imagens que permite criar uma noção mental preliminar daquilo que deverá vir a 

ser a animação. O storyboard permite perceber de forma mais evidente o estilo visual do 

projecto e as relações entre os seus elementos. Esta forma de expor a narrativa, por ser visual, 

permite ainda perceber melhor as noções de sequência e continuidade ao longo da animação 

que facilita o estabelecimento de uma coesão geral de estilo visual ao longo de toda a 

animação. (Krasner, 2008, p. 301) 

  Figura 47 - Exemplo de storyboard para motion graphics criado por Michael Critz 
Fonte: http://www.michaelcritz.com/2008/08/04/storyboards_for_motion_graphics (15 de Novembro 2010) 
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5. Animatics 

De acordo com a análise efectuada por Krasner os animatics surgem com uma animação 

rudimentar do storyboard, ao adicionarem a este a dimensão temporal, através da 

movimentação dos seus elementos numa previsão do que é pretendido no produto final. Os 

animatics permitem também começar a trabalhar os timings das animações em função dos 

movimentos dos objectos da composição. Através desta adição de movimento, os animatics 

permitem transmitir uma noção mais realista do que se pretende implementar, o que não é 

possível através de uma visualização estática, como acontece no storyboard. (Krasner, 2008, 

p. 308) 

 

Uma vez analisados os elementos teóricos aplicados na criação do documentário é possível 

proceder à análise concreta da sua implementação prática, no próximo capítulo. 

  

Figura 48 - Animatic de motion graphics criado pela Hi Road Productions para um anúncio da Toyota 
Fonte: http://www.hiroadproductions.com (15 de Novembro 2010) 
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3. IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA 

 

Tendo em conta o Enquadramento Teórico apresentado, o presente capítulo procura 

desenvolver a Implementação Prática do documentário que integra esta investigação, 

detalhando a sua conceptualização, edição e pós-produção. De modo preliminar, é de salientar 

que a concepção deste documentário não correspondeu à tradicional metodologia para a 

criação da generalidade dos produtos audiovisuais. Considerando que, convencionalmente, o 

desenvolvimento de um produto deste género integra a pré-produção, produção e pós-

produção como principais fases estruturantes (Velho, 2008, p. 34), neste caso particular, este 

processo foi adaptado. Tendo em conta que as imagens que integram o documentário já 

tinham sido, na sua quase totalidade, captadas anteriormente, viu-se naturalmente anulada a 

necessidade de realização, efectuando-se uma pré-produção própria, na qual não existiu 

espaço para a conceptualização de acções específicas que se pretendessem filmar. Foi 

possível, contudo, e com o auxílio das imagens já captadas, a conceptualização de uma 

narrativa para o material gravado e, posteriormente, de um documento que cumpriu a função 

de guião. 

Neste caso, o arquivo adoptado é constituído por vídeo recolhido pela Professora Doutora 

Susana Sardo no âmbito de várias investigações em Etnomusicologia, compreendidas entre 

1986 e 1996. Após a sua digitalização estas imagens foram analisadas com vista à obtenção 

de uma narrativa que pudesse assegurar a condução de um documentário. De modo a 

completar este último, foram incluídos alguns grafismos exteriores ao arquivo, tendo os 

mesmos sido fruto de uma pesquisa subordinada às temáticas abordadas no documentário ou 

criados de raiz para ajudar a transmitir a sua mensagem ou a, de algum modo, procurar 

valorizá-lo esteticamente. O documentário foi ultimado com alguns melhoramentos de pós-

produção que visaram essencialmente corrigir, na medida do possível, a qualidade de um 

vídeo não recente e atribuir ao documentário uma identidade visual.  

Em suma, a criação deste documentário, não exigiu um trabalho de produção tradicional, visto 

as imagens já se terem sido captadas. Para o enquadramento destas realizou-se uma pré 

produção, que podemos classificar como retroactiva, uma vez que se baseia em material já 

filmado para a criação de documentos estruturantes do filme. De qualquer modo, o principal 

ênfase do presente trabalho prático passou, naturalmente, pela construção da narrativa, edição 

e pós-produção. 

A análise deste processo inicia-se de modo cronológico pela primeira fase da implementação 

prática da investigação, abordada no próximo ponto - Caracterização do Arquivo Vídeo. 
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3.1. Caracterização do Arquivo Vídeo 

 

O arquivo vídeo que serviu de base a este 

documentário e de onde foi extraída a parte 

mais significativa das imagens que o compõem 

é pertencente à Professora Doutora Susana 

Sardo, docente e investigadora na área da 

Etnomusicologia do Departamento de 

Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro. 

O referido arquivo foi sendo composto ao longo 

do tempo pela junção de recolhas de vídeo 

realizadas nas sucessivas investigações em 

Goa levadas a cabo pela referida investigadora. 

Para este projecto específico, nem todo o material do arquivo poderia ou deveria ser 

considerado pertinente, tendo em conta que o excesso de vídeo poderia causar dificuldades ao 

nível da confluência temática e do método de edição do filme. Como tal, foi considerado um 

grupo específico de vídeos que, após uma primeira selecção geral, ficou reduzido a 9 cassetes 

de 8mm gravadas em 1986, 3 cassetes, também de 8 mm, de 1992 e 2 cassetes VHS de 1996. 

Estas cassetes foram gravadas maioritariamente em Goa mas também em outras localizações 

na Índia e perfaziam nesta fase um total superior a 22 horas e 30 minutos de vídeo, 

encontrando-se cerca de 17 horas e 15 minutos em suportes de 8mm e as restantes 5 horas e 

meia (aproximadamente) em suporte VHS. A descrição completa do arquivo pode ser 

consultada no Anexo 6.1 - Tabela Descritiva do Arquivo.  

Após um reconhecimento e organização inicial do material audiovisual em colaboração com a 

sua autora, procedeu-se à digitalização do mesmo. 

 

3.2. Digitalização do Arquivo 

 

Com vista à edição e pós-produção do documentário, com recurso aos softwares Adobe 

Premiere CS 5 e After Effects CS5, foi necessária a digitalização do arquivo vídeo que se 

encontrava nos suportes analógicos de 8mm e VHS. 

 

 

 

Figura 49 - Algumas das cassetes (8mm à direita e VHS 
à esquerda) digitalizadas cujo conteúdo foi utilizado no 
documentário. 
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3.2.1. Digitalização 8mm 

 

No conjunto constituído pelas 12 cassetes de 8mm este processo foi feito através da leitura da 

cassete na câmara Sony Digital Handycam DCR-TRV310E PAL, ligada via firewire a um 

desktop Sony Vaio VGN-FZ11Z, equipado com a placa gráfica NVidia GeForce 8400M GT que 

realizou a digitalização tendo como interface o software Adobe Premiere CS5.  

 

No Adobe Premiere, as especificações 

seleccionadas para a digitalização foram as 

seguintes: 

 Formato - DV PAL (Standard - 48 kHz) 

 Tamanho - 720x576 (4:3) 

 Frame rate - 25 fps 

 Digitalização de Som - 48000 Hz, Stereo 

A escolha destas especificações deveu-se ao tipo de 

vídeo a digitalizar, não sendo possível um formato 

de maior definição, foi seleccionado um tipo de 

aspecto standard para Broadcast.  Figura 51 - Especificações da digitalização das 
cassetes de 8mm. 

Figura 50 - Esquema da digitalização das cassetes de 8mm. 
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Após a digitalização, cada uma das cassetes foi transformada num ficheiro vídeo (do tipo .AVI) 

independente, sem qualquer compressão. A opção por uma codificação sem compressão 

resultou na criação de ficheiros relativamente "pesados", ultrapassando, nalguns casos, os 20 

GB (conforme o visível na Tabela de Descrição do Arquivo - Anexo 6.1). Contudo, e 

encontrando-se reunidas condições suficientes para o armazenamento de ficheiros desta 

dimensão, considerou-se conveniente que o vídeo mantivesse a máxima qualidade possível 

nesta fase. Tendo em conta que alguns dos planos filmados, contavam já com algum ruído 

visual, a possível perda de qualidade, ou adição de algum tipo de artefactos gráficos 

indesejáveis provocados pela compressão, poderiam constituir um obstáculo ao resultado final 

pretendido. De resto, considerou-se ainda que os ficheiros .AVI armazenados, ainda que de 

tamanho considerável, poderiam ser sempre objecto de compressão numa fase mais avançada 

do projecto, caso tal se viesse a revelar necessário. 

 

3.2.2. Digitalização VHS 

 

No caso da digitalização das 2 cassetes VHS, de 180 minutos cada, sendo que uma delas 

apenas continha 120 minutos de gravação, o processo de digitalização revelou-se um pouco 

mais complexo. Na impossibilidade de realizar o mesmo processo, relativamente simples, 

aplicado às cassetes de 8mm, com ligação de uma câmara no modo de leitura a um 

computador, a digitalização das cassetes VHS requereu o cumprimento de mais algumas 

tarefas. Com recurso ao equipamento disponível no Departamento de Comunicação e Arte da 

Universidade de Aveiro, as cassetes foram, numa primeira fase, digitalizadas para DVD e 

posteriormente codificadas num ficheiro .AVI único. 

De modo concreto, este processo foi realizado através da leitura das cassetes no leitor VHS 

Samsung SV 300W, ligado ao gravador DVD Sony RDR-GX380 que codificou o sinal analógico 

e gravou o respectivo sinal digital em DVD. No entanto, após a conclusão deste processo os 

ficheiros gravados em DVD ficaram fragmentados em múltiplos ficheiros do tipo .VOB, de 

acordo com o setup standard para DVD. Para efeitos de edição, esta configuração não é ideal, 

sendo preferível a utilização, como no caso da digitalização das cassetes de 8mm, de um 

ficheiro .AVI único para cada cassete. Este ficheiro foi conseguido com recurso ao software 

VirtualDub que recodificou ("ripou") o DVD para .AVI. 
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A aplicação destes processos possibilitou o armazenamento em disco do vídeo de todas as 

cassetes a utilizar, permitindo a sua posterior análise e edição. 

 

3.3. Estado de Conservação do Arquivo e Qualidade Geral do Vídeo 

 

"Most tape-based video tape recordings are quickly deteriorating and are on obsolete or near 

obsolete formats. These recordings need to be digitally preserved as soon as possible to 

preserve their content." (EVIADA
12

, 2011) 

As cassetes, cujo conteúdo foi utilizado para a criação do documentário foram gravadas em 

1986, 1992 e 1996, tendo, à data do início deste estudo em 2010, 24, 18 e 14 anos de 

antiguidade respectivamente. Sendo difícil conhecer com exactidão as condições de 

armazenamento das cassetes ao longo deste período de tempo, não seria contudo 

surpreendente que as mesmas nem sempre tivessem sido resguardadas em condições ideais, 

podendo ter sido sujeitas a condições adversas, como por exemplo humidade ou calor 

                                                           
12

 A Etnographic Video for Instruction & Analysis é uma instituição de apoio à etnografia que, entre outras iniciativas, 
tem vindo a compilar um significativo arquivo audiovisual digital etnográfico. (www.eviada.org) 

Figura 52 - Esquema da digitalização VHS 
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excessivos. Ao factor natural de deterioração das cassetes ao longo do tempo, acresce o 

elevado número de leituras a que as mesmas terão sido sujeitas desde a sua gravação, ou 

gravações, nalguns casos, tendo em conta que algumas das cassetes apresentavam sinais de 

terem sido gravadas várias vezes, o que era visível na aparição de imagens 

descontextualizadas nalguns intervalos entre diferentes captações. 

Como seria de esperar, estas circunstâncias, naturais de um arquivo vídeo desta antiguidade, 

condicionaram a qualidade de imagem à data da sua digitalização. Por duas vezes, e como 

indicado na coluna de observações da Tabela Descritiva do Arquivo (Anexo 6.1), houve mesmo 

uma ruptura da fita que, se num dos casos foi recuperável, tendo-se perdido apenas uma 

pequena parte do vídeo, no caso da cassete 8_India(Goa) não foi possível a recuperação, o 

que resultou na perda do conteúdo gravado a partir do minuto 19. Para além do estado de 

degradação da fita há também que questionar, neste caso, a qualidade dos equipamentos de 

leitura disponíveis, já de si também algo antigos, (Leitor Sony Pal EV-C500E e câmara de 

filmar Sony Digital Handycam DCR-TVR310E PAL) disponibilizados pelo Departamento de 

Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro e que poderiam não constituir a melhor opção 

para o tratamento de material sensível como o utilizado. No entanto, e na ausência de 

equipamentos alternativos, não é possível afirmar com certeza até que ponto os equipamentos 

utilizados terão sido determinantes no prejuízo das referidas cassetes. 

Em termos de qualidade de imagem há também que considerar, para além do factor de 

deterioração temporal, a realização das filmagens em condições adversas, como por exemplo 

de fraca iluminação, que tiveram influência na quantidade de ruído visual de parte do vídeo 

digitalizado. De um modo geral, o arquivo vídeo apresenta características típicas do conteúdo 

gravado e arquivado no tipo de suportes utilizados (8mm e VHS) quando digitalizado, exibindo 

as seguintes condicionantes principais: 

 Quantidade considerável de ruído (vulgarmente designado por "grão") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 - Exemplo de imagem 
do arquivo onde é visível o 
ruído visual, ou "grão" 
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 Aparecimento ocasional de linhas horizontais que percorrem a imagem, distorcendo-a 

 Deformação das margens do frame 

Estas características são comuns ao vídeo de 8mm e de VHS, ainda que se manifestem de 

modo particular em cada um dos suportes. 

Para além da qualidade natural do vídeo analógico há ainda que considerar a ocorrência de 

algumas distorções próprias da digitalização, como o efeito de interlace, mais visível no vídeo 

digitalizado das cassetes VHS, uma vez que não houve qualquer compressão no caso das 

cassetes de 8 mm, de acordo com as especificidades do processo de digitalização descritas no  

capítulo anterior. 

Figura 54 - Imagem retirada do arquivo onde é visível o aparecimento de linhas horizontais, assim como uma 
ligeira deformação das margens inferior e direita do frame. 

Figura 55 - Imagem 
digitalizada do arquivo onde 
é visível a deformação por 
interlace, sobretudo na 
pessoa situada à esquerda. 



100 

 

Finalmente, deverão ainda ser abordadas as questões relacionadas com a técnica e as 

condições gerais de filmagem. Para a sua correcta análise é importante ter em conta o exposto 

no Enquadramento Teórico, sobretudo no ponto 2.2.5 - Filmagem, do Capítulo - O Filme 

Etnográfico. 

Sabendo que o vídeo utilizado foi captado com o propósito de documentar uma investigação na 

área da Etnomusicologia e não a realização de um documentário, naturalmente que as 

principais preocupações durante o processo de filmagem se tenham relacionado mais com o 

registo de determinados eventos, em detrimento dos habituais cuidados de realização de um 

filme de âmbito cinematográfico. Sarah Pink salienta que a relação entre o etnógrafo, ou 

etnomusicólogo neste caso, e os intervenientes pode ser bastante adulterada pela utilização de 

equipamento de filmagem e iluminação profissional, relativamente aparatoso. A autora sustenta 

que, numa investigação desta ordem, o uso de uma pequena handycam pode ter as suas 

vantagens: 

" As imagens poderão ser mais escuras e apresentar mais grão, o som poderá ter menos 

definição, mas o conhecimento etnográfico que evocam poderá ser mais útil para a 

investigação." (Pink, 2001, p. 36) 

Vários autores defendem a manipulação da câmara sem auxílio de tripé para a filmagem, 

referindo que esta técnica confere ao operador, maior liberdade de movimentos, maior rapidez 

e uma maior capacidade de imersão discreta no espaço de filmagem (Rouch, 2003, p. 37 e 38; 

Barbash & Taylor, 1997, p. 120 e 121). Contudo a utilização de uma câmara básica, leve e 

compacta apresenta algumas condicionantes e requer cuidados de filmagem específicos 

(Barbash & Taylor, 1997, 121).  

À luz do exposto pelos referidos autores e da análise realizada ao vídeo pode concluir-se que a 

técnica de filmagem se enquadra, de modo geral, nos padrões considerados comuns no âmbito 

do Filme Etnográfico. Contudo, esta técnica de filmagem, habitual no género, tende a criar 

alguns desafios à edição. As principais dificuldades registadas no processo de edição, 

relacionadas com a técnica de filmagem, foram as seguintes: 

 Instabilidade dos planos, devido à ausência de tripé e à utilização de uma câmara não 

profissional (do tipo handycam), leve e básica a nível de opções. 

 Inclusão de elementos indesejáveis no vídeo como transições, títulos e referência de 

tempo (data e hora) que, sendo de elevada utilidade para a sistematização e análise 

posterior da pesquisa de campo, criam dificuldades quando o objectivo é a obtenção de 

uma imagem sem interferências para posterior edição, como no caso de um 

documentário. 
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 Focagem incorrecta devido ao carácter básico de opções e de funcionalidades do 

equipamento de filmagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presença de ruídos indesejáveis em algumas partes do vídeo, como por exemplo o do 

vento, devido à utilização do microfone incorporado de origem na câmara de filmar.  

Figura 56 - Exemplo de inclusão de título e de data automaticamente gerados pela câmara utilizada para o registo. 

 

Figura 57 - Exemplo de desfocagem. É de assinalar contudo que, na maioria dos casos, a função de Autofocus da 
câmara tende a corrigir a desfocagem passado um curto intervalo de tempo. 



102 

 

 Condições de luminosidade diminutas, reduzidas à luz ambiente ou à disponível no 

local de registo, sem apoio de iluminação específica para a filmagem dos cenários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas condicionantes decorrem da utilização de um equipamento de fácil utilização, pouco 

intrusivo e adequado para um registo de carácter etnográfico. No entanto, para obter um filme 

sem elementos visuais que perturbassem a atenção do espectador, foi necessária a adopção 

de determinadas estratégias de edição e de vários tratamentos de pós-produção, que serão 

abordados mais à frente neste estudo. 

 

3.4. Análise e Organização do Arquivo 

 

Na criação de um documentário com base em material previamente gravado a análise e 

organização desse mesmo material assume, de modo natural, particular importância. Na 

eventualidade de aquele que edita ser alheio à captação do material, será de toda a 

conveniência que este se familiarize com o material existente o máximo possível. 

Numa primeira fase e com o intuito de facilitar o referido processo de análise, os vídeos 

digitalizados foram editados de modo a que deles se excluíssem os elementos sem relevância 

para o documentário. Entre estes elementos podemos distinguir as partes "em branco" dos 

Figura 58 - Exemplo retirado do arquivo de captação de imagem sob condições de iluminação diminutas. 



103 

 

vídeos, originadas pela não gravação de qualquer imagem em determinada parte da cassete, 

ou pela obliteração de alguns segmentos das fitas, já descrita anteriormente (no ponto 3.3) e 

assinalada na coluna de observações da Tabela de Descrição do Arquivo  (Anexo 6.1).  

Houveram ainda segmentos que, apresentando conteúdo, este, devido ao estado de 

conservação da fita, encontrava-se demasiado deteriorado, não se enquadrando nos padrões 

mínimos de qualidade de imagem pretendidos e estando para além de qualquer recuperação 

em pós-produção. Este fenómeno ocorreu tanto nalgumas cassetes 8mm como em ambas as 

cassetes VHS, ainda que tenha afectado apenas uma pequena percentagem do vídeo.  

Finalmente, foram também excluídos alguns pequenos trechos que, embora tendo qualidade 

de imagem idêntica à das imagens incluídas no documentário, o seu conteúdo muito 

dificilmente seria relevante para a peça final. Entre estas imagens podemos enumerar imagens 

de cariz pessoal ou outras, de modo nenhum relacionáveis com a temática pretendida para o 

documentário. A conclusão deste processo de redução do material vídeo auxiliou a sua 

visualização.   

 

De igual modo, os apontamentos feitos 

nos labels das cassetes após a sua 

gravação, no âmbito da pesquisa de 

campo efectuada, constituíram um 

importante elemento de estruturação do 

conteúdo, contribuindo para a sua 

análise posterior. Encontrando-se este 

trabalho de organização já concluído, o 

enquadramento das imagens captadas e 

do seu conteúdo ficou 

consideravelmente facilitado. Os 

referidos apontamentos encontram-se 

transcritos no  Anexo 6.2 - Labels e neles é visível, para a maioria dos planos, o tempo onde se 

encontram na cassete, a localização geográfica da filmagem e a acção que é filmada em 

termos gerais. 

Após a análise de todos os vídeos começou a tornar-se evidente a emergência de algumas 

temáticas transversais a praticamente todo o conteúdo. As principais temáticas estruturadoras 

Figura 59 - Exemplo de excerto digitalizado da cassete VHS com defeito, que o tornou inutilizável. 

Figura 60 - Exemplo de label de uma cassete do arquivo 
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identificadas foram: a presença portuguesa em Goa, a música e a religião. Foi sobre este 

triângulo conceptual que assentou a narrativa do documentário, no entanto, esta estrutura 

inicial revelava-se ainda demasiado vaga, pelo que foi necessário mais algum trabalho de 

pesquisa e de escrita até à obtenção de um guião, processo que será descrito a seguir. 

Finalmente, naquilo que concerne à primeira análise dos vídeos, e com o intuito de facilitar 

análises futuras e a edição, os planos observados foram separados e reorganizados segundo 

uma categorização temática. Para este efeito, os mesmos foram compilados em diferentes 

sequências no Adobe Premiere, tendo em vista a posterior montagem numa sequência final 

unificadora que, integrada com a narração, iria constituir o documentário pretendido. O sistema 

de organização para edição criado neste software encontra-se descrito no ponto 3.6 - Edição. 

 

3.5. Construção da Narrativa 

 

Barbash e Taylor definem o conceito de narrativa como "o relato dos eventos, ligando-os numa 

história. Tipicamente contem uma dimensão temporal: os eventos ocorrem ao longo do tempo" 

(Barbash & Taylor, 1997, p. 379).  Vulgarmente a narrativa procura orientar a compreensão do 

espectador em direcção a um fim ou objectivo, uma conclusão. As autoras acrescentam ainda 

que, neste sentido, a narrativa no documentário é vulgarmente mais subtil, não sendo tão rígida 

como na ficção, na medida em que oferece apenas algumas pistas ao espectador (Barbash & 

Taylor, 1997, p. 379). Frequentemente, os documentaristas rejeitam a estrutura narrativa 

clássica por considerarem que esta é demasiado limitadora no documentário e que este deve 

apresentar uma estrutura mais complexa, "que espelhe a complexidade da vida real" (Barbash 

& Taylor, 1997, p. 379). 

No documentário desenvolvido no âmbito desta investigação, a análise do conteúdo vídeo 

realizada permitiu a emergência de um padrão temático, assente nos temas da música, religião 

e presença portuguesa em Goa. Contudo, esta análise, por si só, não se revelou suficiente 

para a elaboração de uma linha narrativa. Como tal, tiveram que ser analisados alguns 

conteúdos bibliográficos adicionais. O principal referencial conceptual e temático desta obra foi 

o livro Guerras de Jasmim e Mogarim da autoria da Professora Doutora Susana Sardo (2011) e 

que, à semelhança deste documentário, constituía também um produto da investigação 

realizada em Goa.  

Como complemento à análise do referido livro foram também analisadas várias outras obras 

dedicadas ao estudo de Goa, da presença portuguesa neste território e das implicações que 

esta teve na vivência dos goeses, nomeadamente ao nível da religião e da prática musical. A 

leitura destas obras foi também indicada pela mesma investigadora. Neste ponto procura-se 

sintetizar este processo de pesquisa e os resultados que ele permitiu alcançar. 



105 

 

3.5.1. Guerras de Jasmim e Mogarim 

 

Esta obra e sobretudo o seu capítulo quarto - A música goesa 

- a unidade de um repertório plural - reflectem amplamente 

sobre a implicação da presença portuguesa na prática musical 

e religiosa em Goa. De resto, e como exposto nesta obra e 

referido no documentário, ambas as práticas eram e são na 

região de Goa, indissociáveis (Sardo, 2011). Para além de 

uma introdução ao panorama musical português desde a 

chegada dos portugueses até à actualidade, transpôs-se 

também deste livro para o documentário a estrutura tripartida: 

música proibida, música promovida e música permitida. Todos 

os conteúdos encerrados em cada uma das partes do 

documentário, correspondentes a cada tipo de música, foram 

extraídos da análise desta obra. 

 

3.5.2. Restantes Obras 

 

Das restantes obras analisadas foi retirada a fase inicial de introdução do documentário, assim 

como algumas imagens que vão sendo expostas ao longo do mesmo. Todas as obras foram 

consultadas mediante indicação da Professora Doutora Susana Sardo, que escolheu os 

documentos que melhor poderiam contribuir para uma contextualização mais aprofundada da 

história da presença portuguesa em Goa e, em última instância, para o estabelecimento de 

uma narrativa no documentário. Deste modo, o conteúdo temático adoptado destas obras 

consiste sobretudo na análise da dimensão histórica em que se encerra a narrativa do 

documentário e do relacionamento religioso entre o colonizador português e o colonizado goês. 

Destas obras extraíram-se também algumas das imagens utilizadas no documentário.  

Esta pesquisa complementar assentou em dois eixos 

bibliográficos: um online, constituído por obras 

digitalizadas e arquivadas na plataforma Memória de 

África e do Oriente
13

 e outro, constituído por livros 

indicados pela Professora Doutora Susana Sardo. Dado o 

                                                           
13

 "A Memória de África e do Oriente, tem como objectivo principal a criação de um catálogo que reúna as referências 

da memória dos conhecimentos em arquivos, centros de documentação, bibliotecas e ficheiros de instituições, 
individuais e organizações relacionadas com a temática do desenvolvimento e cooperação com os Países Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e da Lusofonia em geral, bem como a criação de uma biblioteca digital para 
colocação on-line de obras raras ou únicas de difícil acesso" (Memória de África e do Oriente, 2011) 

Figura 61 - Capa do livro Guerras de 
Jasmim e Mogarim 
Fonte: multimedia.fnac.pt 

Figura 62 - memoria-africa.ua.pt 
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número considerável de obras consultadas (20 ao todo), a descrição individual do contributo de 

cada uma torna-se incomportável neste documento. Como tal, serve a descrição acima de 

síntese geral do contributo das mesmas para o documentário. Para melhor identificação das 

obras analisadas, estas encontram-se referidas na Bibliografia incluindo a nota (Construção da 

Narrativa). 

 

Figura 63 - Alguns dos livros analisados para  a construção da narrativa 

 

3.5.3. Estruturação Geral 

 

Da análise do capítulo 4 do livro Guerras de Jasmim e Mogarim (Sardo, 2011) e das restantes 

obras supramencionadas, elaborou-se a síntese temática, abaixo apresentada, que constitui a 

estrutura geral da narrativa do documentário: 

 Introdução temática geral 

o O Sonho da Índia 

o A Aventura Além-mar 

o A Disputa do Índico 

o A Complicada Tarefa da Evangelização 

o A Música em Goa 

 Reflexão sobre o papel da música na cultura goesa segundo a presença portuguesa 

o Música Proibida 

o Música Promovida 

o Música Permitida 

 Conclusão 

O aprofundamento do conteúdo de cada um destes tópicos deu origem à narração e ao guião 

do documentário (Anexo 6.3 - Guião). 
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3.5.4. Narração 

 

Dada a quantidade de informação necessária a transmitir ao espectador para que este pudesse 

compreender correctamente os conteúdos escolhidos para o documentário, optou-se pela 

adopção do estilo expositivo. Barbash e Taylor referem que este estilo procura informar e 

instruir, apresentando o ponto de vista de forma clara e deixando pouco espaço a uma 

interpretação errada (Barbash & Taylor, 1997, p. 18 e 19). Por este motivo considerou-se que a 

adopção de um estilo demasiado livre, mais observacional ou impressionista, dificilmente 

conseguiria contextualizar a informação e transmitir a mensagem do documentário de forma 

clara ao espectador, o que constitui uma crítica comum a estes subgéneros (Barbash & Taylor, 

1997, p. 30). Heider refere ainda que as palavras possibilitam passar conceitos, sobretudo 

conceitos mais gerais ou abstractos, difíceis de transmitir unicamente através de imagens, o 

que por vezes justifica a utilização de narração (Heider, 2007). 

Devido à opção pelo estilo expositivo, foi necessário proceder à redacção de uma narração, 

elemento estruturador fundamental neste estilo (Barbash & Taylor, 1997, p. 18). De acordo com 

o estudo realizado no Enquadramento Teórico desta dissertação, a narração foi feita tendo 

vários aspectos em conta.  

Em primeiro lugar procurou-se estabelecer uma narração adequada, a nível de conceitos e de 

estilo, ao livro de base temática e à dimensão audiovisual composta pelas imagens analisadas 

previamente. O principal objectivo do texto foi o de estabelecer a ponte entre estes dois 

elementos, transmitindo informação e guiando o espectador através da interligação temática 

que dificilmente poderia ser obtida apenas através das imagens. 

Tendo em conta a reflexão realizada por Barbash & Taylor relativamente à narração, procurou-

se neste documentário adoptar um estilo mais descritivo e de aprofundamento temático, 

completamente afastado de um discurso autoritário ou moralista (Barbash & Taylor, 1997, p. 

19). 

Outra opção no filme etnográfico referida pelas autoras é a narração feita pela voz de quem 

filmou ou conduziu a investigação (Barbash & Taylor, 1997, p. 19). Neste documentário a 

narração foi feita pela voz da Professora Doutora Susana Sardo, que detinha já alguma 

experiência em narração para audiovisual, e que por também ser autora do trabalho, com 

conhecimento do tema retratado, permitiu facilitar a atribuição do tom certo à narração. 

A nível de sintaxe procuraram-se geralmente formulações "curtas, com o verbo próximo do 

início da frase" (Barbash & Taylor, 1997, p. 437). Esta formulação simples é também referida 

por Vítor Candeias, conforme o exposto no ponto 2.2.7 do Enquadramento Teórico, as 

restantes indicações deixadas por este autor e referidas no mesmo ponto, também foram tidas 



108 

 

em conta na redacção da narração do documentário (Vítor Candeias apud. Silvestre, 2001, p. 

117 e 118). 

 

3.5.5. Guião 

 

A partir da estrutura geral, descrita em 3.5.3, foi possível aprofundar os temas nela descritos 

com recurso à bibliografia mencionada, a qual serviu para a realização de uma pesquisa 

aprofundada, prática aconselhada por Rosenthal (1996, p. 50). Este processo culminou na 

criação de um texto. Contudo, devido à sua extensão foi necessário efectuar uma síntese do 

mesmo. Em colaboração estreita com a Professora Doutora Susana Sardo foi possível obter 

um texto mais curto e adaptado à narração de um documentário, seguindo as considerações 

atrás descritas. O texto obtido nesta fase constitui a narração do documentário. 

Para a criação do guião do documentário elaborou-se um documento com duas colunas 

(Anexo 6.3). Na coluna da esquerda encontra-se a narração redigida, enquanto na coluna da 

direita foram sendo adicionados os respectivos elementos visuais de suporte à mesma. 

Antecipando a inexistência de imagens para todo o texto, nalguns casos optou-se pela 

referência à inclusão de grafismos. 

Este guião é relativamente aberto e flexível, como muitas vezes acontece no género 

documentário (Hampe, 1997, p. 1), uma vez que seguia o intuito de deixar espaço à 

experimentação de diferentes soluções ao longo da edição, sem condicionar demasiado este 

processo. É também necessário ter em conta que este não é um guião comum, de orientação 

do processo de filmagem, mas um guião focado sobretudo na edição, uma vez que as imagens 

já tinham sido filmadas. Assim, tendo a narração e as imagens, procurou-se um cruzamento 

entre as duas, esquematizado pelo referido documento. 

A partir do estabelecimento da narrativa e do guião do documentário foi possível dar início ao 

processo de edição. 

 

3.6. Edição 

 

A edição é um processo de considerável importância num documentário, devido à possibilidade 

de definir e influenciar a construção de sentido do espectador (Heider, 2007). Barbash e Taylor 

assinalam na edição a capacidade de recriação do espaço (Barbash & Taylor, 1997, p. 17). A 

nível de estilo geral, as autoras referem ainda que o documentário expositivo apresenta 

habitualmente um estilo de edição mais próximo da montagem "eisensteiniana", referida 

anteriormente neste documento. Este facto deve-se sobretudo ao recurso à narração,  com 
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base na qual os planos vão sendo interligados para suportar os seus argumentos, relegando 

para segundo lugar a continuidade formal das imagens (Barbash & Taylor, 1997, p. 377). De 

modo geral, esta foi a convenção adoptada para a edição neste documentário. 

A organização dos conteúdos digitalizados, assim 

como o estabelecimento da narrativa e da sua 

estrutura, constituíram o ponto de partida para o 

trabalho de edição do documentário no software 

Adobe Premiere CS5, num projecto com as seguintes 

especificações: 

 Formato - DV PAL 

 Frame Rate - 25 fps 

 Tamanho - 720x576 (4:3) 

 Audio - 48000Hz, Stereo 

Numa primeira fase, foi levada a cabo uma edição experimental, com o objectivo de ensaiar 

diferentes abordagens a nível de selecção e sequenciação de planos. Esta primeira edição foi 

complementada com o recurso a uma narração (numa versão provisória) que não contava com 

a voz da Professora Doutora Susana Sardo e continha um texto, muito idêntico ao texto final 

adoptado, mas com algumas diferenças, sendo um pouco mais longo. Este texto acabou mais 

tarde por ser adaptado para uma versão mais curta e mais directa, mais de acordo com a 

linguagem audiovisual (Barbash & Taylor, 1997, p. 435). Ainda assim, este texto inicial e a sua 

gravação serviram perfeitamente para a exploração inicial de diferentes soluções. 

A alteração para uma narração, com texto idêntico, mas com uma voz diferente, representou 

um desafio de edição. Barbash e Taylor referem que a troca de narradores origina 

habitualmente alterações no tom e no timing das frases (Barbash & Taylor, 1997, p. 435). De 

facto, estas condicionantes foram inevitáveis na gravação de uma segunda narração com a voz 

final, o que exigiu várias alterações no timing de corte na maior parte dos planos. 

Quer a referida experiência inicial, quer a edição final beneficiaram de um trabalho de 

organização prévia, que decorreu da fase de análise e organização do material descrita em 3.4. 

O reconhecimento das principais temáticas abordadas pelo vídeo capturado, em colaboração 

com a narração desenvolvida, permitiram o agrupamento dos vários planos em diferentes 

categorias temáticas. Para esse efeito foram criadas várias sequências no software Adobe 

Premiere CS5. 

Figura 64 - Especificações do projecto de edição 
criado no Adobe Premiere. 

Figura 65 - Na parte superior da imagem é visível a identificação dos vários separadores criados para organização do 
material digitalizado 
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Cada uma destas sequências cumpria a função de conter determinado tipo de acções ou 

exercício de montagem: 

 

 Goa_intro e Vários - compilação da selecção do arquivo de planos introdutórios gerais 

como por exemplo, planos das ruas da cidade, da azáfama da vida citadina, de 

diversas paisagens, do trabalho nos campos, etc. 

 Católico - compilação da selecção no arquivo de todas as imagens relacionadas com 

manifestações religiosas de índole católica tais como missas, casamentos, festas 

religiosas, procissões, etc. 

 Hindu - compilação dos planos relacionados com a religião hindu onde se podiam ver, 

entre outros elementos, templos, festividades religiosas, como por exemplo o Divali
14

, 

narkasuras
15

, a dança das bailadeiras, vários rituais, etc. 

 Música - compilação de todas as actuações musicais contidas no arquivo. 

 Pessoas/ pormenores - é natural, no tipo de processo adoptado, que ao longo das 

constantes visualizações do material vão saltando à vista determinados planos pela 

sua beleza particular. Esses planos foram sendo compilados nesta sequência. 

 

 Sequence 01 - Primeiro exercício de montagem realizado, com narração em versão 

provisória. 

 VHS, in progress, Pausas - são sequências provisórias para onde eram transferidos 

os planos seleccionados de várias das categorias mencionadas e trabalhada a sua 

articulação em particular, para posterior inclusão na montagem final. 

 Montagem_final - resultado final da edição do documentário que foi sendo construída, 

pronto para a aplicação do tratamento de pós-produção. 

Para além da construção desta estrutura organizativa do material vídeo foram também dados 

nomes específicos aos clips mais significativos, com o intuito de facilitar o seu reconhecimento. 

 

3.6.1. Estruturação Geral 

 

A selecção de planos para a montagem final obedeceu ao estabelecido pela narração e guião e 

à estrutura geral definida:  

 Introdução à questão central do documentário 

 Genérico 

                                                           
14

 O Divali é uma grande celebração indiana conhecida como o "festival das luzes", geralmente são acendidas 
candeias, velas ou deeyas - vasos típicos indianos com óleo e uma chama, que são espalhados por toda a cidade. 
15

 As narkasuras são estatuetas, bonecos e construções de vários tamanhos que representam o rei do mal com o 
mesmo nome. Geralmente, no final das celebrações estas estatuetas são queimadas, representando a derrota de 
Narkasura perante Krishna. 
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 Introdução temática geral 

o O Sonho da Índia 

o A Aventura Além-mar 

o A Disputa do Índico 

o A Complicada Tarefa da Evangelização 

o A Música em Goa 

 Reflexão sobre o papel da música na cultura goesa segundo a presença portuguesa 

o Música Proibida 

o Música Promovida 

o Música Permitida 

 Conclusão 

Foi através da reflexão conceptual de cada uma destas componentes, do seu conteúdo 

didáctico e da história que contavam que foram sendo seleccionados os planos que se 

relacionavam com elas e que as complementavam visualmente. Por exemplo, para a parte da 

Música Proibida, que relata as manifestações religiosas fortemente ligadas à música que a 

colonização portuguesa pretendia abolir, foram maioritariamente seleccionados planos da 

dança das bailadeiras, do Divali e de mais alguns elementos relacionados com a iconografia da 

religião hindu. 

A demarcação destes elementos estruturantes transparece na edição através do recurso a 

fade-in e fade-out no início e fim de cada parte e da inclusão de elementos gráficos, que de 

forma implícita ou explícita, como no caso dos separadores das diferentes categorias de 

música, indicam ao espectador a introdução de um novo elemento temático. De igual modo, a 

existência de algumas pausas mais prolongadas na narração também tem como objectivo 

respeitar esta estrutura. 

 

3.6.2. Considerações de Carácter Técnico e Estilístico 

 

Barbash e Taylor sugerem que, apesar de um documentário poder ser conduzido cingindo-se 

de forma estrita a uma estrutura, a inclusão de algumas cenas digressivas pode beneficiá-lo, 

dando mais espaço para o espectador respirar e contribuindo para o equilíbrio geral do filme 

(Barbash & Taylor, 1997, p. 380). 

Nesse sentido, para além da edição convencional e da adição de grafismos, procurou-se, 

nalguns momentos, uma edição mais criativa, assumindo por vezes um carácter quase 

abstracto. Estes momentos de edição procuram a criação de trechos essencialmente visuais e 

mais desprendidos do conteúdo didáctico do documentário, de modo a dar ao espectador 

algum tempo de descontracção e de apreciação meramente visual, com um esforço cognitivo 
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mais reduzido (Candeias apud. Silvestre, 2001, p. 118). Estas sequências procuram também 

criar variações de ritmo que possam tornar o documentário mais dinâmico (Barbash & Taylor, 

p. 390 e 391). Para além deste recurso de edição existem também mais alguns elementos que 

podem beneficiar de uma análise mais aprofundada. 

1. Planos iniciais - para iniciar o documentário e complementar a introdução narrada foram 

escolhidas imagens de carácter relativamente geral, como o mar, o templo e o homem tocando 

um instrumento de sopro, mas também imagens de corvos, nos três planos iniciais do 

documentário. Estes planos de corvos foram seleccionados, não só pelo seu potencial visual, 

mas também pelo simbolismo desta ave. De acordo com a escritora e guionista Susa Morgan 

Black, segundo a mitologia indiana, Brahma aparece como corvo numa das suas 

reincarnações, esta ave é também considerada sagrada para Shiva e Kali (Black, n.d.). 

 

2. Montagem Fogo (04:32) - Este trecho de planos de curta duração procura constituir uma 

pausa depois do exposto até ao momento, nele são visíveis planos cuja principal ligação entre 

si é a presença do fogo. Este trecho apela ao carácter místico deste elemento, que se 

considerou adaptar-se ao misticismo frequentemente associado à Índia, e também à natural 

beleza hipnotizante deste elemento. A montagem deste trecho foi possibilitada pela presença 

recorrente de elementos relacionados com o fogo nos vídeos digitalizados, decorrente 

sobretudo do registo de rituais como a queima das narkasuras. 

Figura 66 - Três planos iniciais do documentário, onde são representados corvos. 

Figura 67 - Alguns dos planos que compõem a Montagem Fogo. 



113 

 

3. Montagem Narkasuras (11:35) - Este trecho cumpre objectivos comunicacionais em tudo 

idênticos à montagem anteriormente analisada sendo, de igual modo, suportado por um estilo 

de edição de planos de curta duração onde o corte é sugerido pela batida da banda sonora. 

Apesar de não ser unicamente constituído por planos de narkasuras estas, devido à força 

visual da sua cor e expressão curiosa, assumem-se como elemento principal. As narkasuras 

são estatuetas de diferentes tamanhos, que variam desde pequenas máscaras até construções 

de vários metros e são um elemento típico das celebrações do Divali em Goa. A utilização 

destas construções culmina num ritual onde estas são habitualmente queimadas, como se 

pode ver nalguns planos da Montagem Fogo. 

4. Montagem Malhão (13:45) - A primeira análise do arquivo vídeo permitiu denotar desde logo 

a presença de alguns momentos curiosos, tal como a interpretação da tradicional canção 

portuguesa do Malhão em Goa, muito distante, portanto, da sua terra de origem. Para além da 

curiosidade que constitui por si só o registo de um evento deste género, esta repete-se ao 

longo do arquivo em diferentes ocasiões, por intermédio de diferentes grupos. Duas dessas 

actuações em particular acabaram por chamar a atenção, por se encontrarem no mesmo tom e 

respeitando o mesmo ritmo, permitindo uma edição alternante entre os dois planos, que 

pretende dar algum dinamismo à montagem. Para além destes planos e da presença do som 

original, este trecho, ao contrário dos outros aqui analisados de forma mais detalhada, 

acompanha a narração que, em concordância com a dimensão visual, refere aspectos da 

presença da música secular portuguesa em Goa. 

Figura 68 - Alguns dos planos que compõem a montagem Narkasuras. 
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5. Montagem pré-conclusão (16:44) - retomando o estilo de prevalência da música numa 

edição de planos de curta duração, este curto trecho mostra os goeses, as ruas de Goa e a 

simpatia da expressão de alguns indianos. Numa toada positiva procura deixar antever a 

conclusão do documentário. 

É também de assinalar nos trechos 2, 3 e 5 a ocorrência de alterações à velocidade natural do 

plano, acelerando ou prolongando determinados planos, consoante a evolução da banda 

sonora. 

A restante edição contou também com alguns aspectos técnicos particulares mas que foram 

sendo ditados sobretudo pela narração, não se registando a existência de outros trechos que 

tenham sido criados separadamente, à semelhança do que aconteceu nos segmentos 

descritos anteriormente. Entre estes aspectos técnicos destaca-se o recurso ao dissolve como 

opção de corte entre alguns planos. Barbash e Taylor definem o dissolve como a sobreposição 

de dois planos em simultâneo. Estes são usados habitualmente para indicar uma alteração no 

tempo ou no espaço (Barbash & Taylor, 1997, p. 398). 

Ao longo da edição cedo se tornou claro que a sua utilização em diversas ocasiões iria ser 

incontornável. Tal facto advém da junção de planos com alguma disparidade no estilo, na 

localização ou no tempo, cuja justaposição à narração era necessária mas cujo corte se 

tornava demasiado agressivo. A utilização do dissolve permitiu assim suavizar estes cortes 

devido à sua capacidade inerente de transmitir no espectador, sobretudo no que se encontra 

Figura 69 - Alguns dos planos que compõem a Montagem Malhão, onde são visíveis duas actuações distintas. 

Figura 70 - Alguns dos planos que compõem a montagem que antecede a conclusão. 
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familiarizado com a linguagem audiovisual, uma noção de deslocação no espaço e/ou no 

tempo. 

 

3.7. Sonorização 

 

Para além das imagens utilizadas o som também se revela de especial importância devido à  

capacidade que este tem de gerar, muitas vezes de modo inconsciente, sensações no 

espectador, permitindo, através da sua correcta manipulação, a criação de atmosferas sonoras 

e de ambiências que deixam antever e se conjugam com as imagens apresentadas (Woolman, 

2004). A dimensão sonora torna-se tanto mais importante, na criação de um documentário que 

faz da música e da Etnomusicologia os seus temas principais. Podemos agrupar o som 

utilizado neste documentário em três categorias: som ambiente original, narração e banda 

sonora. 

 

3.7.1. Som Ambiente Original 

 

Tal como aconteceu com as imagens, também o som do arquivo sofreu alguma deterioração 

ao longo do tempo. Este factor foi agravado pela captura de som, maioritariamente através do 

microfone incorporado da câmara, por vezes em condições adversas, como por exemplo a 

existência de demasiado vento. No entanto, a anulação de tal ruído implicaria a utilização, não 

só de um microfone externo, mas também de múltiplos acessórios, que acabariam por afectar a 

mobilidade da investigação de campo realizada em Goa.  

Contudo, nos casos particulares das várias actuações musicais é assinalável a qualidade do 

som capturado, também devido ao facto de esta investigação se enquadrar no âmbito da 

Etnomusicologia e de reflectir também sobre a música, a sua qualidade não foi menosprezada. 

De facto, a generalidade do som gravado em residências privadas ou em salas de 

espectáculos com recurso a microfone externo tem uma boa qualidade, contendo pouco ruído 

e sendo perfeitamente audível. Tendo em conta a presença deste som com boa qualidade 

Figura 71 - Exemplo de um dos dissolves utilizados na edição do documentário 
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nalgumas actuações musicais, este foi aproveitado para a sonorização de algumas partes do 

documentário, em que o volume da narração é diminuído, por fade-out, e o som ambiente 

aumentado, deixando a música original em relação com a imagem, como acontece, por 

exemplo, nos créditos finais. 

 

3.7.2. Narração 

 

Para uma correcta compreensão da mensagem do documentário, por parte do espectador, 

cedo se optou pela inclusão de uma narração ou voice-over. O texto do documentário foi 

narrado pela própria Professora Doutora Susana Sardo, uma opção que se considerou 

acertada, não só por ter sido esta investigadora a principal autora do conteúdo filmado mas 

também por possuir uma voz adequada para uma narração em audiovisual e uma técnica 

correcta de respiração, ritmo e articulação da leitura do texto utilizado. Ainda que a inclusão de 

várias vozes para a narração, de modo a contribuir para uma melhor identificação das diversas 

áreas do documentário (Barbash & Taylor, 1997), tenha sido equacionada, atendendo aos 

constrangimentos logísticos, como múltiplas requisições do estúdio em função da agenda dos 

técnicos e dos narradores, considerou-se que esta solução deveria ser abandonada. 

A narração foi gravada no estúdio do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade 

de Aveiro cujo equipamento tinha sido alvo de um upgrade recente, factor que foi determinante 

para a excelente qualidade do som captado nestas instalações. Em termos técnicos a narração 

foi feita num ritmo pausado, que permitisse a apreensão dos conteúdos por parte do 

espectador e facilitasse um eventual corte, caso necessário, de algumas partes do som, com 

vista a uma eventual aceleração do ritmo ou supressão de algumas partes do texto. Dada a 

qualidade do som capturado, o trabalho de edição do mesmo revelou-se bastante simples, 

consistindo apenas no corte dos espaços em silêncio, criados propositadamente para facilitar a 

organização do conteúdo, e na correcção de um ou outro engano, através da aplicação de 

takes alternativos. Posteriormente foram normalizados os níveis sonoros do discurso, cuja 

oscilação era reduzida e a faixa sonora da narração foi integrada no espaço de edição, neste 

caso o software Adobe Premiere, tendo em conta que estas operações de sonorização foram 

realizadas num software especializado na edição de som, também da Adobe - o Sounbooth 

CS5. 
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3.7.3. Banda Sonora 

 

Para atribuir maior dinamismo ao documentário e para ajudar a criar as atmosferas sonoras 

referidas anteriormente, foram utilizadas algumas faixas sonoras que, estando em 

concordância com a temática indiana, usando, entre outros, instrumentos típicos deste país, 

incluem algumas sonoridades mais diversas e uma batida marcada, que permitiu o aumento do 

ritmo do documentário em determinadas partes. Assim procura-se também fazer o contraste 

entre  o ritmo tranquilo e pautado da narração e a sonoridade mais intensa e acelerada da 

música utilizada. 

Tendo em conta estas considerações, as faixas seleccionadas para compor a banda sonora do 

documentário foram: Crystal Heart de David Visan
16

, utilizada na Montagem Fogo; Mathar de 

Badmarsh & Shri
17

, que acompanha a Montagem Pré-Conclusão; e Kirwani (Badmarsh & Shri 

remix) de Jolly Mukherjee with Madras Cinematic Orchestra
18

, utilizada na Montagem 

Narkasuras, no Genérico e separadores. 

 

Após a análise dos processos de edição de som e imagem aplicados na construção do 

documentário, pode ser analisada a fase seguinte do processo geral, constituída pela aplicação 

de motion graphics. 

 

 

                                                           
16

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=xzypth6A8zw 
17

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=u2alCtQmI8E 
18

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=dD0YqNN1OqE 

Figura 72 - Aspecto da faixa sonora da narração para edição no Adobe Soundbooth CS5, onde são visíveis os curtos 
espaços que representam as pausas criadas para facilitar o corte. Cada espaço corresponde a quatro ou oito segundos 
de silêncio, consoante separação de um parágrafo ou de um capítulo respectivamente. 

http://www.youtube.com/watch?v=xzypth6A8zw
http://www.youtube.com/watch?v=u2alCtQmI8E
http://www.youtube.com/watch?v=dD0YqNN1OqE
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3.8. Motion Graphics 

 

"(...) importa compreender que a metodologia projectual no design gráfico não deve ser 

encarada como uma sequência de etapas rígidas e deverá adoptar um carácter dinâmico, 

adaptando-se individualmente aos objectivos de cada projecto." (Munari, 1998, p. 2 apud. 

Velho, 2008, p. 32) 

Tendo em conta a diversidade dos grafismos a aplicar ao documentário e o carácter específico 

do mesmo, adoptou-se um processo de criação de motion graphics próprio com vista a 

satisfazer as necessidades desta investigação. 

Com o intuito de dinamizar o documentário foram criados alguns grafismos, que variam entre a 

adição relativamente simples de algumas imagens e algumas animações consideravelmente 

mais complexas. De modo a facilitar a análise dos grafismos aplicados ao documentário, 

podemos agrupá-los em dois conjuntos distintos: imagens animadas e animações criadas de 

raiz.  

 

3.8.1. Imagens Animadas 

 

No seu livro, Cross Cultural Filmmaking, Barbash e 

Taylor referem que, na impossibilidade de se filmar a 

acção pretendida no âmbito de um documentário, 

existem três métodos alternativos de criar o respectivo 

contexto histórico ou geográfico. Estes métodos são a 

reconstituição, a entrevista a intervenientes de alguma 

forma ligados à acção ou a utilização de imagens de 

arquivo. As imagens de arquivo podem ser "filmes 

encontrados, fotografias, obras de arte, gravações 

musicais ou materiais escritos, como diários ou cartas" 

(Barbash & Taylor, 1997, p. 359). Estas imagens podem 

ser combinadas com o restante filme e com o seu som, 

criando um filme multidimensional. As autoras referem 

ainda que estas imagens possuem a mesma liberdade 

de tratamento do que as restantes imagens do filme e 

que, através da edição, também elas podem ser alvo de 

diversas interpretações (Barbash & Taylor, 1997).  Figura 73 - Exemplo de uma das imagens 
exteriores ao arquivo original incluída no 
documentário. Neste caso uma ilustração de 
uma bailadeira retirada do livro A Índia 
Portugueza - Vol. I - p. 116 
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O guião do documentário contemplava a referência a 

alguns conteúdos que não se encontravam 

representados no arquivo vídeo disponibilizado. Se 

nalguns casos foi possível a edição de alguns planos 

relacionados, ainda que por vezes de modo algo vago 

com a narração, noutros foi necessário proceder à 

recolha de elementos externos. As imagens extra-

arquivo utilizadas no documentário, sistematizadas no 

Anexo 6.4 - Grafismos implementados são imagens 

estáticas recolhidas na Internet ou digitalizadas a partir 

de alguns dos livros cuja leitura contribuiu para a 

construção da narrativa. 

A sua preparação para a inclusão no documentário foi 

um processo relativamente básico, visto também não 

se registar a necessidade de animações mais 

complexas, nestes casos, que causassem o risco de 

dispersar demasiado a atenção do espectador no 

correcto acompanhamento do texto. O tratamento dado 

a estes elementos foi bastante idêntico de caso para 

caso, pelo que podemos analisá-lo de modo geral. 

As imagens recolhidas, independentemente da sua fonte, Internet ou livros, receberam sempre 

um tratamento prévio com recurso ao software Adobe Photoshop com o objectivo de as 

redimensionar ou cortar na forma correcta ou, nalguns casos, de separar alguns elementos 

específicos de cada imagem do fundo que as enquadrava, por exemplo. Após a obtenção das 

dimensões correctas e da simplificação da imagem, quando necessária, procedeu-se ao seu 

tratamento gráfico, que se resumiu à alteração dos níveis de cor, luminosidade e contraste. 

Nalguns casos procedeu-se ainda à alteração da palete de cores para escala de cinzas, 

processo normalmente acompanhado da adição de algum ruído, procurando dotar as imagens 

de um aspecto mais antigo e de as uniformizar com o resto do arquivo. 

De modo a integrar as imagens recolhidas com o restante filme de modo mais fluído, Barbash e 

Taylor indicam que deve ser adicionado movimento às mesmas, aproximando-as mais da 

linguagem visual típica do filme, onde a imagem estática pode causar uma descontinuidade 

(Barbash & Taylor, p. 360 e 361). 

Após o referido tratamento no Adobe Photoshop as imagens foram animadas com recurso ao 

Adobe After Effects, neste software foram construídas animações simples que consistiram na 

criação de um movimento de câmara de pan, tilt, zoom ou de uma combinação destes, 

originando geralmente um efeito de fly-over. Para esse efeito, foram seleccionadas imagens 

Figura 74 - Ilustração da Bailadeira após 
tratamento em Photoshop. 
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com dimensões bastante superiores ao tamanho da frame, de modo a dar espaço à câmara 

(virtual) para se mover sem revelar espaços vazios. 

 

3.8.2. Animações Criadas de Raiz 

 

As animações mais simples tinham como objectivo criar um acompanhamento visual à 

narração do documentário. No entanto, nalguns casos, essa mesma narração requeria 

animações mais detalhadas para ilustrar determinados conteúdos.  

Dada a complexidade e o processo particular de desenvolvimento que alguns destes 

elementos exigiram, é conveniente efectuar uma análise mais detalhada dos mesmos. Para tal 

podemos separá-los em duas categorias segundo o seu aspecto gráfico: mapas e motion 

graphics estruturantes. 

 

3.8.2.1. Mapas 

 

Para além do mapa de Diogo Ribeiro utilizado em algumas partes do documentário com 

animação simples foram também criadas outras animações baseadas em mapas, tendo por 

base esta mesma imagem ou vectorizações de outros mapas. 

 

Figura 75 - Ilustração da Bailadeira após animação em After Effects e integrada no documentário. 

Figura 76 - Mapas utilizados para a criação de animações no documentário. À esquerda o mapa criado pelo cartógrafo 
português Diogo Ribeiro em 1539 e à direita um mapa vectorial extraído de vectorworldmap.com. 
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Animação de apresentação da Costa do Malabar 

 

Esta animação foi criada tendo 

como base um mapa vectorizado 

(imagem da página anterior, à 

direita) que foi posteriormente 

editado no Adobe Photoshop, para 

lhe dar um aspecto mais antigo. 

Assim, foram adicionados vários 

elementos, como as manchas de 

cor para o mar e a massa terrestre, 

a textura de papel antigo e a 

pequena bússola presente no 

canto inferior direito. Concluído 

este processo de edição, a 

imagem foi animada no Adobe After Effects, onde foi adicionado o movimento de câmara, o 

texto "Oceano Índico", o Stroke que acompanha a Costa do Malabar, as Shape layers 

indicativas dos Montes Gates e as setas que representam a chegada dos viajantes à Costa do 

Malabar. Nesta fase, foi também atribuída iluminação própria à animação, com recurso ao 

referido software e com o objectivo de lhe atribuir um aspecto mais realista e algo enigmático. 

 

Animação do caminho marítimo para a Índia 

 

A criação desta animação, também ela 

simples, seguiu basicamente um 

processo idêntico ao descrito para a 

animação anterior. Neste caso, foi 

utilizado o mapa de Diogo Ribeiro como 

base sobre o qual foi criado um stroke 

representativo da rota utilizada pelos 

portugueses em 1498. Este stroke foi 

animado através da adição do efeito 

Trim Paths. 

À semelhança do mapa criado 

anteriormente, também neste caso foi 

criada uma iluminação própria com 

objectivos idênticos. 

Figura 77 - Animação de apresentação da Costa do Malabar 

Figura 78 - Animação de representação do caminho marítimo 
para a Índia. 
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Animação Calecute - Goa 

 

Esta animação, também ela de carácter relativamente básico, procura representar a saída dos 

portugueses de Calcutá, onde tinham atracado em 1498, e a sua chegada a Goa, onde se 

viriam a fixar, conforme o exposto pela narração. Para esse efeito foram utilizados elementos 

de animações desenvolvidas anteriormente, como o mapa da primeira animação, ou o stroke 

tracejado. O movimento de câmara desta animação é do tipo fly-over e foi também incluído 

lettering, para identificar as cidades de Calcutá e Goa, na fonte Herculanum. A escolha recaiu 

sobre este tipo de letra devido ao seu aspecto simples e clássico, bem como devido à sua fácil 

leitura. 

 

Animação da rota do comércio 

 

Das animações criadas relacionadas com mapas esta foi indubitavelmente a que se revelou 

mais complexa, quer no seu aspecto final, quer no seu processo de produção. A sua 

complexidade deveu-se sobretudo à animação da câmara sobre uma trajectória híbrida (de 

acordo com os tipos de movimento descritos em 2.3.4), encontrando-se a um nível elevado em 

relação àquilo que filma, isto obrigou à realização de um trabalho de animação num espaço 

Figura 79 - Animação de representação da desmobilização dos portugueses de Calcutá para Goa 
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tridimensional que constituiu um desafio, contudo, após a aplicação e sistematização de 

algumas técnicas relativamente simples o seu uso ficou bastante simplificado. 

Nesta animação a base é 

constituída pelo mapa de 

Diogo Ribeiro, já referido 

anteriormente, sobre o qual é 

animado um stroke tracejado, 

à semelhança das animações 

anteriores, e onde é utilizada, 

mais uma vez, a fonte 

Herculanum, para identificar 

as cidades. Também de 

acordo com o desenvolvido 

nos restantes mapas foi 

atribuída a esta animação 

iluminação própria, que conta, contudo, com um contraste mais carregado entre zonas de luz e 

escuridão, que vão sendo iluminadas ao longo do caminho, para acentuar a noção de 

desconhecido e de descoberta. 

O movimento de câmara procura acompanhar a animação da rota ao ritmo a que ela vai sendo 

descrita pela narração, contendo por isso alterações de velocidade ao longo do seu percurso. 

Com recurso ao software After Effects, este movimento foi estabelecido através da criação de 

um null object, ao qual foi atribuído a condição de parent da câmara e para o qual foi copiada a 

shape layer correspondente à rota animada sob a forma de motion path. Finalmente, as 

mudanças de velocidade pretendidas foram alcançadas através da adição e subtracção de 

keyframes à layer correspondente ao movimento da câmara. 

Figura 80 - Animação representativa da rota do comércio entre Goa e Itália. 

Figura 81 - Pormenor da transposição da shape path da rota animada (à esquerda) para motion path da câmara (à 
direita). 
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3.8.2.2. Grafismos Estruturantes 

 

A par dos grafismos atrás descritos, foram desenvolvidos grafismos de raiz, cujo objectivo foi o 

de tornar mais reconhecível para o espectador a estrutura do documentário, aparecendo em 

momentos chave e indicando a introdução de novas temáticas. Neste conjunto incluem-se o 

Genérico, os separadores Música Proibida, Música Promovida e Música Permitida, assim como 

a curta animação dos 3 PP de acompanhamento do texto: "Proibição, Promoção e Permissão". 

 

3.8.2.2.1. Conceptualização 

 

Para este grafismo pretendia-se a criação de peças de 

acordo com a imagética tradicional indiana, caracterizada 

por cores contrastantes e por um traço típico, de estilo 

naif. Este traço, denominado de mehndi ou henna 

constitui uma tradição indiana, sendo vulgarmente 

aplicado em inúmeras peças artísticas deste país. No 

entanto, talvez o uso mais conhecido deste tipo de 

desenho seja a tradicional aplicação em tatuagens. Com 

a adopção desta estética procura-se familiarizar o 

espectador com o contexto em que o documentário se 

insere através da inclusão de elementos que facilmente 

possam ser reconhecidos como indianos. 

A par deste traço, que se assume como elemento gráfico 

principal, foi também necessária a escolha de um tipo de letra, tendo em conta os elementos 

textuais que teriam de ser integrados nas animações. Neste caso particular, a escolha recaiu 

sobre o tipo de letra Chalkduster, nativo do sistema Macintosh, e que se considerou que 

pudesse permitir uma integração adequada, devido ao seu aspecto manuscrito. A opção por 

este tipo de letra veio também permitir mais tarde a criação de animações em que o texto 

parece ser escrito em tempo real, algo que só seria visualmente aceitável com a adopção de 

uma estética manuscrita. 

 

 

Figura 82 - Exemplo de pintura corporal 
mehndi 

Figura 83 - Tipografia chalkduster utilizada em algumas das animações do documentário. 
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Outro elemento comum, definido numa fase prévia, a todas as animações foi a utilização de um 

fundo com aspecto de papel antigo, fazendo mais uma vez alusão à dimensão histórica da 

temática do documentário. 

 

3.8.2.2.2. Desenvolvimento 

 

Genérico 

 

Jon Krasner aponta que um genérico tem como principal objectivo adiantar uma 

contextualização para o filme que o integra, gerando "expectativas acerca da sua atmosfera e 

tom" (Krasner, 2008, p. 31). 

Das animações desenvolvidas ao longo de toda a investigação, o Genérico constituiu o desafio 

maior, devido à complexidade da sua animação. Numa primeira fase exploratória foram 

realizadas algumas experiências no software After Effects que consistiram, de modo geral, na 

animação do movimento de câmara, na integração de imagens e na evolução do traço, dando 

a ilusão de o mesmo estar a ser desenhado. O resultado destas experiências, cujo aspecto 

visual não se encontrava ao nível pretendido, fez com que a escolha recaísse sobre uma 

animação um pouco diferente, ainda que fortemente influenciada por estas experiências iniciais 

e aproveitando delas alguns elementos.  

Figura 84 - Fundo utilizado nas animações, no seu estado original, sem tratamento de cor. 



126 

 

A animação construída e integrada no documentário vai revelando um traço, influenciado pela 

estética mehndi, evoluindo ao longo do espaço plano e depois no espaço profundo (Block, 

2008) constituído por um "túnel", onde as quatro "paredes" são decoradas com traços mehndi 

animados. A evolução do traço encontra-se sincronizada com o movimento de travelling da 

câmara, primeiro ao longo do "chão", depois ao longo de uma "parede" lateral e, finalmente, ao 

longo de todo o "túnel". Na parte final, chegando ao fim do referido "túnel" pode ser lido o título 

do documentário - Sons de Goa. 

 

Partindo desta ideia inicial, foi necessário proceder à sua implementação. Esta animação em 

particular não requereu a utilização de elementos gráficos muito diversificados, consistindo os 

mesmos apenas na utilização de uma imagem de fundo repetida ao longo do espaço para 

Figura 85 - Excertos das primeiras experiências de genérico realizadas. 

Figura 86 - Excertos do resultado final do genérico 

Figura 87 - Comparação entre o primeiro esboço em papel do túnel produzido e o respectivo resultado final, com 
colocação das faixas animadas (F1, F2, F3 e F4) nos locais previamente designados. 
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enquadrar o outro elemento gráfico - o traço. Contudo o desenvolvimento deste último teve de 

ser pensado e dividido em várias fases. 

 

Numa primeira fase, foi realizada uma pesquisa na Internet com vista à familiarização com a 

estética mehndi e henna, previamente definida como ponto de partida. Como seria de esperar, 

esta busca retribuiu largas centenas de resultados, dos quais foram analisados algumas 

dezenas de imagens, sobretudo tatuagens de estilo mehndi. A análise destas imagens e a 

realização de esboços permitiu a sintetização e familiarização com este estilo. 

Para o desenho e animação do traço pretendido a ideia inicial passava pela vectorização de 

uma imagem e posterior importação desta para o Adobe After Effects, com vista a atribuir-lhe 

movimento. No entanto, as diversas tentativas realizadas no sentido, quer de vectorizar 

imagens existentes, quer de desenhá-las automaticamente em ambiente virtual com recurso a 

uma ferramenta de edição vectorial, como por exemplo o Adobe Illustrator, revelaram-se 

infrutíferas, dada a dificuldade de obter um trace com qualidade ou de recriar de modo fiel a 

estética definida desenhando directamente no software. 

Deste modo, optou-se por desenhar manualmente os elementos para compor a animação. 

Juntando os esboços já realizados e as imagens analisadas foi possível estabelecer um 

referencial do desenho mehndi, do seu traço típico, dos elementos que vulgarmente o 

compõem e da sua fluidez. A partir deste referencial foram feitos alguns desenhos, que 

culminaram na criação manual da totalidade dos traços que compõem o genérico e que podem 

ser vistos no Anexo 6.5 - Desenhos digitalizados. Com vista à preparação destes elementos 

para a digitalização, o traço dos mesmos foi aprimorado e preenchido com uma caneta preta 

de bico fino, de modo a fazer o desenho destacar-se do papel. Deste modo foi possível 

proceder a uma digitalização com qualidade dos desenhos realizados, utilizando para o efeito a 

definição de 600 dpi, com vista a preservar o máximo detalhe possível. 

 

Uma vez concluída a transposição do desenho no papel para um suporte informático, foi 

possível proceder à sua vectorização e aprimoramento com recurso ao software Adobe 

Illustrator, tendo em vista sobretudo a eliminação de alguns defeitos de traço típicos do 

Figura 88 - Exemplo de um dos desenhos digitalizados. Neste caso, uma das faixas animadas e integradas no 
genérico. Os restantes desenhos de desenvolvimento do genérico podem ser consultados no Anexo 6.5 - Desenhos 
digitalizados. 
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desenho à mão, como pequenas imprecisões e algumas irregularidades da continuidade em 

certas linhas. 

Posteriormente a esta vectorização foi necessário proceder à decomposição dos vários 

elementos do desenho em layers próprias, de modo a possibilitar a sua posterior animação 

com recurso ao Adobe After Effects. Ainda que esta mesma operação pudesse ter sido feita 

com recurso ao Adobe Illustrator, as potencialidades do Adobe Photoshop no campo da edição 

de imagem permitiram facilitar bastante o referido trabalho de decomposição. De resto, a 

digitalização realizada a 600 dpi resultou em ficheiros de grande resolução, o que permitiu a 

sua edição no Adobe Photoshop sem prejuízo da qualidade final da animação. 

Deste modo, no software Adobe Photoshop, cada um dos traços, folhas, espirais, círculos e 

demais elementos que compunham o desenho foram separados dos restantes e a cada um 

deles foi atribuída uma layer independente para possibilitar a animação individual. 

Este trabalho de organização prévia facilitou as operações no software Adobe After Effects, 

onde cada um dos elementos foi animado utilizando o efeito write-on, que dá a ilusão de 

desenho do traço em tempo real, ou animações de variação de escala do elemento. Cada uma 

das quatro faixas desenhadas foi importada para uma composição própria e animada em 

separado. Após a animação de todas as faixas foi possível a sua colocação no espaço de 

acção do Genérico. Uma vez colocadas as imagens de fundo que circunscreviam o espaço 

tridimensional de acção e sobre elas aplicadas as faixas animadas restava apenas a animação 

dos elementos espaciais, luz e câmara. 

Figura 89 - Individualização dos elementos constituintes do desenho em layers específicas 
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Relativamente à cor, procurou-se explorar o 

contraste entre a cor mais clara do fundo e 

a cor mais escura e intensa dos desenhos. 

Block afirma que a sobreposição de tons 

claros e escuros contribui para uma noção 

de maior profundidade da animação (Block, 

2008). Deste modo, procurou-se dotar o 

genérico maior intensidade visual. 

Para a construção do ambiente luminoso do 

Genérico o seu espaço foi encarado como 

se de um espaço real se tratasse. Deste 

modo, e com vista a obter uma luz que não 

fosse demasiado intensa e permitisse a 

preservação de zonas de escuridão na 

animação, de modo a atribuir-lhe um 

ambiente mais misterioso, foram integradas 

seis luzes na animação (cinco do tipo 

spotlight, e uma do tipo parallel). Estas 

luzes foram colocadas e animadas para se 

acenderem em locais e momentos 

específicos, permitindo apenas a 

visualização do elemento que vai sendo 

animado e focalizando a atenção do 

espectador, omitindo os restantes 

elementos. Assim, do início ao fim da 

Figura 90 - Evolução do efeito write-on que simula o desenho em tempo real dos elementos 

Figura 91 - Excerto do genérico onde é visível o contraste 
figura-fundo criado pelos tons utilizados. 

Figura 92 - Disposição da iluminação no espaço do Genérico, 
constituído por um total de seis luzes, espalhadas por 
diferentes locais (cinco do tipo spotlight e uma do tipo 
parallel, apenas com 10% de intensidade). 
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animação vão-se acendendo diversas luzes em localizações diferentes que vão revelando os 

desenhos. No final, foi incluída uma spotlight dedicada à iluminação do título. 

Mais uma vez, a animação da câmara constituiu um desafio. Neste caso o movimento 

pretendido era o de acompanhamento do traço, nas suas várias localizações, o que 

pressupunha, para além do movimento de travelling da câmara, a sua rotação ou pan 

ocasional. Contudo, a utilização de um elevado número de keyframes para atribuição dos 

diversos atributos de position, point of interest, orientation e rotation (x, y e z) possibilitou a 

animação do movimento da câmara passo-a-passo. Deste modo procurou-se um movimento 

diversificado, com alterações de direcção e de velocidade, com vista a captar a atenção do 

espectador através de uma maior intensidade visual. 

Outro dos desafios da construção desta 

animação, foi a sincronização de todos os 

elementos, traço, luz e câmara com a faixa 

sonora previamente seleccionada. Para esse 

efeito, a música foi importada para software o 

Adobe After Effects e colocada na 

composição principal juntamente com os 

restantes elementos. A sua presença no 

espaço de edição, com ajuda visual de 

waveform accionada, possibilitou a 

construção do sincronismo entre os 

momentos chave da faixa sonora e as 

keyframes coordenadoras do movimento e 

evolução dos diversos elementos (como 

apresentado na imagem à direita). 

 

 

 

 

Figura 94 - Sincronização do som com o movimento de 
câmara. 

Figura 95 - Esquema de relacionamento de som (faixa inferior) e imagem (faixas superiores) 
elaborado por Woolman, com um princípio de estruturação semelhante ao visível na Figura 94. 

(Woolman, 2004, p. 68) 

Figura 93 - Timeline de animação da câmara 
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Restantes elementos 

 

Para além do genérico foram desenvolvidos, como referido anteriormente, mais alguns 

grafismos estruturantes - a animação dos 3 PP e os separadores dos diferentes tipos de 

música. No entanto, a sua animação foi consideravelmente mais simples, uma vez que 

consistiu essencialmente no reaproveitamento dos elementos previamente criados no genérico 

com vista à construção e preservação de uma identidade visual para o documentário. No caso 

da animação dos 3 PP esta foi feita recorrendo unicamente à inclusão de uma imagem de 

fundo, lettering subtilmente animado, iluminação e movimento de câmara. No caso de cada um 

dos separadores foi incluída a animação de alguns traços resultantes dos esboços 

anteriormente descritos. 

Após a análise do processo de implementação de motion graphics no documentário, procede-

se à análise das restantes operações de pós-produção efectuadas. 

 

3.9. Pós-Produção 

 

Atendendo à deterioração das cassetes ao longo do tempo e ao consequente aparecimento de 

alguns artefactos gráficos indesejáveis no vídeo, que acabaram naturalmente por serem 

transferidos para o vídeo digitalizado, o processo de pós-produção assumiu, neste trabalho, 

particular importância. 

Figura 97 - Animação dos 3 PP. 

Figura 96 - Separadores animados de cada uma das diferentes categorias de música abordadas no documentário. 
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O objectivo primordial desta fase de desenvolvimento do documentário foi sobretudo o de lhe 

trazer algum melhoramento visual, não necessariamente através da reconstituição do seu 

aspecto original, mas procurando o estabelecimento de uma identidade visual renovada para o 

espólio adoptado. 

Nesse sentido, o trabalho de pós-produção levado a cabo neste documentário procurou 

sobretudo corrigir defeitos decorrentes das condições de filmagem e do estado de conservação 

do material, bem como enaltecer o seu potencial visual através do melhoramento de alguns 

parâmetros, como por exemplo a exposição e a cor. 

Para a realização destas operações foi utilizado o software After Effects CS5, tirando partido da 

sua profunda integração com o Adobe Premiere CS5. Sendo ambos os softwares produtos 

desenvolvidos pela mesma "casa", a sua integração surge como um factor natural, que facilita 

bastante o processo de pós-produção, sobretudo no cumprimento de um workflow como o 

adoptado nesta investigação. Em termos concretos, a grande vantagem desta interacção entre 

os dois softwares é a possibilidade de importação de um projecto criado no Adobe Premiere 

para o Adobe After Effects sem perda de informação ou de qualquer uma das suas 

características, uma vez que após esta transferência todos os atributos originais do projecto 

criado no Adobe Premiere são preservados pelo Adobe After Effects, através de uma 

organização que atribui a cada plano uma layer própria. Assim, é possível trabalhar cada plano 

individualmente, tendo em conta que diferentes planos, devido às suas diferentes condições de 

captação podem exigir um tratamento distinto, sem a necessidade de se ter que seccionar 

novamente um vídeo completo. Esta articulação entre softwares possibilita também dispensar a 

realização de mais um render após a fase de edição, o que contribui para poupar não só 

tempo, mas também espaço em disco. 

Figura 98 - Disposição de algumas das layers criadas automaticamente pelo After Effects através da 
importação do project (*.prproj) do Adobe Premiere. 
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No caso concreto da pós-produção do documentário desta investigação foram empregues dois 

tipos de tratamento distintos às imagens provenientes da edição - um tratamento geral comum 

a todas as imagens e um tratamento diferenciado ao elevado número de planos que 

necessitassem ainda, após a correcção geral, de tratamento adicional. 

 

3.9.1. Tratamento Geral 

 

Este tratamento procurou a correcção das imagens 

como um todo, tendo em conta as suas 

características comuns sobretudo aos níveis de cor, 

luz e ruído. As alterações efectuadas nesta fase não 

foram, de modo geral, demasiado acentuadas, ainda 

que tenham produzido resultados bastante visíveis, 

uma vez que a realização de uma correcção 

demasiado marcada, poderia beneficiar alguns 

planos, mas iria certamente prejudicar outros, 

captados em condições diferentes. Como tal foi 

necessário encontrar um equilíbrio e procurar apenas 

os melhoramentos que beneficiassem a generalidade 

dos planos.  

Na grande maioria do material observado as cores 

encontravam-se algo esbatidas, com demasiada 

luminosidade e, sobretudo, com um ruído ou "grão" 

constante ao longo de praticamente todas as 

filmagens. Para corrigir estes defeitos foram 

empregues os seguintes efeitos com recurso ao 

Adobe After Effects CS5: 

1. Remove Grain, Blur e Sharpen para redução 

do ruído. 

2. Curves, Color Balance (HLS), Hue/Saturation 

e Vibrance para melhoramento da cor, 

procurando sobretudo revitalizar as cores 

demasiado esbatidas, fenómeno mais notável 

nos verdes e amarelos, ao longo de todo o 

documentário. A aplicação desta correcção 

foi a que trouxe efeitos imediatos mais 

acentuados à qualidade da cor no 

Figura 99 - Exemplo do conjunto de efeitos aplicados a 
alguns dos planos. 
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documentário e ao seu aspecto geral. 

3. Curves e Levels para o melhoramento das condições de iluminação, de modo geral 

demasiado acentuada ao longo do documentário, ainda que com excepções, que foram 

posteriormente corrigidas. A aplicação destes efeitos deu um aspecto mais "intimista" e 

uma estética mais cuidada ao documentário. 

Para além dos efeitos referidos no ponto 1 para redução do ruído, é de realçar que a aplicação 

posterior dos restantes efeitos de melhoramento de cor e luz acabaram também por reduzir a 

quantidade de grão visível das imagens, tal fenómeno deveu-se sobretudo ao escurecimento 

geral das imagens, que escureceu também o ruído, e à revitalização das cores, que sobrepôs 

estas ao ruído. 

Uma vez encontrado um compromisso de correcção de cor geral para o documentário, o seu 

aspecto poderia ainda ser complementado por uma outra particularidade - a adição de 

máscaras. Nesta fase foram aplicadas duas máscaras, com objectivos distintos. A primeira 

procurou omitir os artefactos visuais decorrentes da gravação em 8mm e VHS (Figura 101), 

acentuados pela deterioração das cassetes, que consistiam basicamente no aparecimento de 

faixas de distorção, sobretudo na margem inferior e na margem direita da frame. Como tal, foi 

criada uma máscara preta que eliminou uma pequena faixa inferior da frame e uma faixa, um 

pouco maior, no seu extremo direito. A colocação desta máscara foi indispensável ao longo de 

todo o documentário de modo a que todos os planos apresentassem as mesmas dimensões e 

a mesma proporção. De facto, praticamente todas as imagens gravadas apresentavam em 

maior ou menor escala este defeito, típico destes formatos, só as imagens recolhidas fora do 

arquivo ou as criadas de raiz não apresentavam tais artefactos, mas também estas tiveram que 

incluir a referida máscara, para bem da homogeneização do aspecto visual do documentário. 

Figura 100 - Aplicação do efeito Remove Grain do Adobe After Effects. 
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O segundo tipo de máscara aplicado procurou recriar, ainda que de forma bastante ténue, o 

efeito de vinheta. Este recurso foi aplicado tendo em conta duas ordens de razões. Em primeiro 

lugar a sugestão de uma vinheta dá à imagem um aspecto em maior concordância com uma 

estética mais antiga o que, tendo em conta a antiguidade da maioria das filmagens e o carácter 

eminentemente histórico de muitos dos conteúdos apresentados, constituía um conceito visual 

coerente. Em segundo lugar, a acção patente nos planos toma normalmente lugar no centro da 

frame. Ainda que a estética cinematográfica imponha habitualmente a utilização da regra dos 

dois terços, na generalidade do material utilizado esta nem sempre foi aplicada, possivelmente 

para mostrar a contextualização do indivíduo, como defendido por Heider (2007). De qualquer 

modo, a presença habitualmente ao centro dos intervenientes faz com que estes possam ser 

destacados e captar melhor a atenção do espectador por intermédio da utilização de uma 

vinheta. 

Uma vez estabelecidos os princípios visuais gerais para o documentário, o desenvolvimento de 

mais correcções e efeitos estéticos só poderia ser empregue através da realização de uma 

análise e tratamento plano a plano. 

Figura 102 - Vinheta utilizada (mask elíptica preta com opacidade a 80%) 

Figura 101 - Aplicação de máscara para omissão da deformação das margens do frame 
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3.9.2. Tratamento Plano a Plano 

 

Os efeitos utilizados no tratamento plano a plano foram bastante idênticos aos descritos nos 

pontos 1 a 3 do Tratamento Geral. Contudo alguns planos denotavam ainda a necessidade de 

acentuação desse tratamento, nalguns casos, ou de atenuação do mesmo, noutros, em que a 

correcção geral efectuada se revelava exagerada. 

Neste ponto enunciam-se, de modo geral, as alterações efectuadas à maioria dos planos, que 

requeriam normalmente tratamentos semelhantes, e enuncia-se um ou outro caso de particular 

relevância, em que tenha sido realizado um tratamento mais elaborado. 

Para a correcção de cor adicional, que era ainda necessária em muitos dos planos, foram 

utilizados os mesmos efeitos da correcção geral de cor - Curves, Color Balance (HLS), 

Hue/Saturation e Vibrance. De igual modo, também a manipulação das condições de 

iluminação assentou sobretudo, mais uma vez, na aplicação dos efeitos Curves e Levels, com 

adição ocasional de Brightness & Contrast e de manipulação da exposição através do efeito 

Exposure.
19

  

Nalguns casos particulares foram ainda aplicados os seguintes efeitos adicionais: 

Criação de uma máscara de focagem com recurso ao efeito Gaussian Blur, para acentuar o 

contraste figura-fundo, contribuindo para direccionar a atenção do espectador. A utilização do 

Gussian Blur em detrimento de outros tipos de efeitos de Blur, disponibilizados pelo software 

utilizado, deve-se sobretudo à capacidade deste de preservar maior detalhe de contorno da 

forma e de luz, ainda que o seu processamento e renderização sejam consideravelmente mais 

exigentes. 

                                                           
19 O elevado número de efeitos de funções idênticas aplicados deve-se sobretudo ao funcionamento particular de cada 

um deles, mais adaptado a determinado plano. 

 

Figura 103 - Aplicação de máscara de desfocagem para evidenciação do contraste figura-fundo. 
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Adicionamento de Tints para alteração da cor de alguns planos. A aplicação deste efeito 

registou-se apenas nalguns raros casos de imagens estáticas a preto e branco incorporadas no 

documentário, onde uma leve tonalidade sépia contribuiu para diminuir a sua neutralidade, 

tornando-as mais apelativas. 

 

3.10. Rendering 

 

Como referido anteriormente, ao longo da criação deste documentário foram criadas várias 

animações. De modo a exportar estas e o próprio documentário do software onde foram 

criadas, neste caso o Adobe After Effects, e a transformá-las num vídeo, que pudesse ser 

editado e compilado juntamente com o resto do material, estes tiveram que ser submetidos a 

um processo de codificação em vídeo, designado por rendering. A maioria das animações 

criadas, devido à sua simplicidade, curta duração e baixo número de efeitos completaram este 

processo de forma bastante simples. No entanto, no caso das animações mais complexas, 

como o genérico, e do próprio documentário, os elevados recursos de computação implicados 

para a sua renderização obrigaram a cuidados especiais. 

Começando pelas animações mais simples - as imagens animadas, os separadores e os 

créditos - a sua renderização foi realizada de modo rápido segundo as seguintes definições: 

 Tamanho da frame - 720x576 

 Formato - Quicktime (Animation - Spatial Quality = 100) 

A opção pelo formato Quicktime no preset Animation deveu-se ao excelente ratio entre 

qualidade e peso do ficheiro por este apresentado (Delicado, 2009, p. 137). 

Figura 104 - Aplicação de tint. 
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Para a renderização do genérico, numa primeira fase, tentou-se utilizar as mesmas definições, 

contudo, verificou-se a ocorrência de um erro persistente, aquando da renderização da frame 

557, que impedia a conclusão do processo de renderização. Após ampla pesquisa nos mais 

variados recursos online, como fóruns especializados e na documentação do próprio software, 

não foi possível determinar a origem exacta do erro, ainda que a mesma investigação tenha 

sugerido que o mesmo poderá ter sido originado pelo tratamento dado pela CPU à memória em 

cache após terem sido excedidas as capacidades da memória RAM. Ainda assim e após várias 

tentativas em diferentes máquinas e com diferentes definições de render seleccionadas, o erro 

permanecia, tornando impossível a obtenção do ficheiro vídeo pretendido. Ainda que a 

continuação de uma investigação sobre as causas deste erro pudesse provavelmente contribuir 

para que o mesmo fosse ultrapassado, a forma mais rápida de o resolver, sem prejuízo da 

qualidade pretendida, foi a opção por um formato diferente.  

Assim, ao invés da escolha do formato Quicktime, a escolha recaiu sobre a renderização de 

toda animação em imagens estáticas, cada uma correspondente a uma frame, no formato .tif. 

O After Effects permite esta opção ao armazenar as imagens renderizadas com um nome 

sequencial, ou seja, "nome_0001.tif", "nome_0002.tif", "nome_0003.tif" e assim 

sucessivamente. Esta funcionalidade permitiu a posterior importação de todas as frames para o 

Adobe Premiere onde estas puderam ser facilmente compostas num filme novamente, em que 

cada imagem .tif corresponde a uma frame. 

 

 

 

 

 

Figura 105 - Especificações utilizadas para a renderização das animações mais simples. 

Figura 106 - Especificações da renderização em .tif 
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De modo a evitar a ocorrência de um problema semelhante foi adoptado um setup idêntico 

para a renderização do documentário final. Este tipo de renderização de frames independentes 

tem ainda a vantagem de permitir a renderização simultânea em várias máquinas. Se o filme 

tiver 9000 frames e for possível a utilização de três máquinas pode-se, por exemplo, renderizar 

um terço (3000 frames) do filme em cada máquina, seleccionando para o efeito, no Adobe After 

Effects, o número da frame em que se pretende iniciar o render e o número da última frame 

que se pretende renderizar. O formato .tif é um formato de elevada qualidade de imagem, que 

naturalmente gera ficheiros pesados, contudo, após a segunda renderização no Adobe 

Premiere, onde os ficheiros .tif podem ser compilados, é possível definir especificações de 

render que resultem num ficheiro mais leve. 

Para além das especificidades técnicas atrás descritas, a colaboração com Professora Doutora 

Susana Sardo também contribuiu sobremaneira para a criação do documentário, os aspectos 

mais importantes deste diálogo encontram-se sintetizados no ponto seguinte. 

 

3.11. Selecção e Discussão dos Conteúdos Criados 

 

Para a concretização deste documentário foi necessária a criação de vários conteúdos escritos 

e audiovisuais, nomeadamente dos textos que culminaram na criação do guião e dos vários 

rough cuts e experiências de edição realizadas. Todos estes conteúdos se encontram 

estreitamente relacionados com a Etnomusicologia. Apesar da análise de algumas obras ter 

permitido obter um conhecimento geral do que é a Etnomusicologia, o seu objecto de estudo e 

a sua metodologia geral, as mesmas não se revelaram suficientes para a obtenção de um nível 

de conhecimento sobre a Etnomusicologia e em particular sobre a situação de Goa que 

permitissem a criação de um documentário de forma informada e segura, sem ajuda de um 

especialista na matéria. Como tal, todos os conteúdos tiveram que ser desenvolvidos sob uma 

supervisão atenta da Professora Doutora Susana Sardo, cujo o conhecimento na área temática 

do documentário era de grande abrangência, visto o seu currículo na área da Etnomusicologia 

e a sua investigação realizada em Goa, que culminou na publicação do livro Guerras de 

Jasmim e Mogarim. Deste modo, todo o trabalho foi pautado por um diálogo constante com a 

Professora Doutora Susana Sardo, com vista à adequação dos conteúdos que iam sendo 

criados ao conhecimento sobre a região de Goa e às questões relacionadas com a 

Figura 107 - Sequência .tif importada para a timeline, onde cada imagem corresponde a um frame 
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investigação etnomusicológica neste território. De resto, num projecto audiovisual criado com 

base num arquivo, será sempre indispensável não só a presença de alguém que possa 

encarregar-se da realização da parte audiovisual do trabalho, mas também de um especialista 

nos conteúdos patentes no arquivo. 

Desde o início, esta colaboração revelou-se indispensável, desde logo para a discussão e 

estabelecimento da temática concreta do documentário. Numa fase bastante inicial ainda, 

foram também discutidas algumas soluções gráficas, prevendo já a inclusão de motion 

graphics no documentário. 

No seguimento destas questões preliminares iniciou-se a pesquisa bibliográfica para recolha de 

mais elementos didácticos que permitissem a criação de uma narração completa para o 

documentário. A bibliografia analisada foi toda ela sugerida pela Professora Doutora Susana 

Sardo, não só as variadas colecções pertencentes ao espólio da plataforma Memória de África 

e do Oriente, como também as demais obras pertencentes, na sua maioria, à biblioteca do 

INET-MD
20

 do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro. A análise 

bibliográfica resultou na construção dos primeiros textos, também eles revistos pela Professora 

Doutora Susana Sardo. As primeiras versões pecavam por serem demasiado extensas e a 

referida colaboração permitiu sintetizá-las em parte até à obtenção da narração adoptada. 

Também na materialização dessa mesma narração numa faixa sonora o papel da docente e 

investigadora foi determinante, uma vez ter sido ela mesma quem deu voz ao documentário.  

Uma vez construída e gravada a narração, tomou lugar a edição do documentário. O primeiro 

resultado desta fase foi um rough cut, revisto pela docente e que lhe permitiu tecer algumas 

sugestões, assentes sobretudo nas questões de ritmo e duração do documentário. Uma vez 

realizada uma versão com as correcções sugeridas foi feita nova visualização pela docente e 

investigadora, cuja a aprovação do conteúdo exposto e da forma como este era exposto, se 

revelava indispensável para a evolução e conclusão do documentário. 

 

 

 

Uma vez completa a análise da Implementação Prática desta investigação e tendo em conta 

também o Enquadramento Teórico anteriormente exposto (no capítulo 2 desta dissertação) é 

possível proceder à exposição de algumas conclusões no capítulo seguinte. 

  

                                                           
20

 O INET-MD, Instituto de Etnomusicologia - Centro de Estudos em Música e Dança é uma unidade de investigação 
multidisciplinar e poli-nucleada, situada em Lisboa (UNL e UTL) e Aveiro (UA). O trabalho aqui presente contou com o 
apoio desta entidade. Pode ser consultada mais informação acerca do INET-MD em http://www.fcsh.unl.pt/inet/ 

http://www.fcsh.unl.pt/inet/
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4. CONCLUSÃO 

 

4.1. Considerações Finais 

 

Retomando o trabalho inicial de enquadramento teórico desta dissertação, nomeadamente a 

sua questão de investigação e hipóteses condutoras, e no balanço de toda a investigação 

teórica e prática realizada, é possível chegar à obtenção de algumas considerações finais, a 

título conclusivo. Em primeiro lugar procura-se responder à questão de investigação proposta, 

prosseguindo posteriormente para a análise individual de cada uma das hipóteses elaboradas: 

 

Questão de Investigação: 

Que processo de produção de conteúdo audiovisual poderá ser seguido com vista à 

construção de um documentário com recurso a material de recolha de campo na área da 

Etnomusicologia? 

Pelo trabalho realizado e pela consequente transformação de imagens de arquivo de 

investigação em Etnomusicologia num documentário é possível avançar um processo, 

adoptado nesta investigação, com determinadas fases gerais e com especial ênfase na 

colaboração com especialista. De modo geral podemos sistematizar as principais fases desta 

investigação como: análise do material filmado, pesquisa baseada na temática de 

investigação, criação da narrativa, edição e pós-produção. Cada uma destas fases encerra 

especificidades, sobretudo de carácter técnico, analisadas de modo mais detalhado no capítulo 

da Implementação Prática desta dissertação. 

A existência de material pré-filmado, faz necessariamente com que este seja o primeiro 

elemento da construção do documentário e no qual todo o processo se inicia. Como tal, e à 

falta de outros elementos nesta fase inicial, o primeiro passo deverá ser sempre a análise deste 

material, do seu conteúdo visual e didáctico. Esta análise deve permitir o reconhecimento de 

uma temática geral, onde deve ser contemplado, sempre que possível, a discussão do material 

com quem o filmou e/ou com alguém que possa contribuir com uma visão de especialista sobre 

o seu conteúdo. 

Esta primeira análise deve ser complementada por um levantamento teórico sobre a mesma 

temática que permita uma contextualização mais abrangente e um aprofundamento dos 

conhecimentos do editor, de modo a que este possa tomar as decisões necessárias para o 

desenvolvimento do documentário da forma mais informada possível. Mais uma vez, também 

nesta fase, a colaboração com um especialista revela-se essencial, devem ser criadas 

condições para que este possa orientar o estudo teórico e possa também ele contribuir com 

esclarecimentos acerca da temática. 
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Uma vez atingida a compreensão do conteúdo didáctico patente nas filmagens e no estudo 

teórico complementar é possível proceder à sua sistematização e sintetização com vista à 

construção de uma narrativa para o documentário. Em colaboração com o especialista deve 

ser realizado um esforço no sentido da transposição dos conceitos teóricos fundamentais para 

o guião do documentário. É também necessário, nesta fase, ter especial cuidado com a 

adequação da linguagem ao suporte em que esta se vai inserir, ou seja, o suporte audiovisual. 

Na construção do guião é necessário ter em conta que o médium audiovisual utiliza 

vulgarmente uma linguagem mais directa, com vista a facilitar a apreensão dos conteúdos por 

parte do espectador (Barbash & Taylor, 1997). Deste modo a linguagem escrita, comummente 

utilizada nas publicações da Etnomusicologia, deve ser transposta para a linguagem própria do 

médium audiovisual, não só na sua dimensão verbal, mas também na sua dimensão visual. 

A partir da obtenção da narrativa e do guião para o documentário é possível proceder à sua 

edição. Será conveniente que o referido guião possa dar algum espaço à criatividade do editor 

e que essa liberdade se possa traduzir na aplicação de mecanismos visuais apelativos ao 

espectador. Neste caso particular, a adição de grafismo ao documentário pode também 

valorizá-lo, não só a nível visual, mas também ao nível da construção de sentido por parte do 

espectador. Para além das questões estéticas, a edição deve ter em conta sobretudo a 

transmissão da informação ao espectador e contribuir, de algum modo, para que este possa 

aprender algo. Assim, a edição será mais eficaz se for estruturada e adoptar mecanismos que 

visem facilitar a compreensão, permitindo uma transmissão clara dos conteúdos. Contudo, 

deve também ser tido em conta que o documentário se trata de uma peça audiovisual e que 

deverá ser apelativo, de modo a captar a atenção do espectador, se este perder o interesse 

durante o filme dificilmente poderá compreender a sua mensagem. 

A pós-produção é uma etapa comum no desenvolvimento final de um projecto audiovisual, mas 

que assume um carácter especial quando se trata de imagens de arquivo. Pela sua antiguidade 

e armazenamento prolongado, o material arquivado pode apresentar algumas irregularidades 

visuais, que podem, em grande parte, ser corrigidas na pós-produção, caso tal correcção se 

enquadre nos objectivos do projecto. Na pós-produção podem ainda ser desenvolvidos alguns 

mecanismos visuais adicionais de atribuição de sentido às filmagens, ainda que os mesmos 

operem geralmente de modo subtil. Concretamente, podem ser desenvolvidos, por exemplo, 

melhoramentos da imagem, evidenciações de certos elementos e outras operações, que 

contribuem para direccionar a interpretação do espectador.  
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Hipóteses: 

1. É possível construir um documentário a partir do material audiovisual recolhido 

em trabalho de campo no âmbito da investigação em Etnomusicologia. 

 

O levantamento teórico efectuado revela que o material audiovisual recolhido em trabalho de 

campo na área da Etnomusicologia pode, de facto, ser utilizado para a construção de um 

documentário. Esta prática já foi, de resto, aplicada por alguns autores, referidos no 

enquadramento teórico desta dissertação, ainda que de forma geralmente mais integrada, ou 

seja, o próprio processo de filmagem tinha já em linha de conta e constituía parte integrante da 

construção do documentário.  

Neste caso, esta abordagem integrada não se verificou, uma vez que o material encontrava-se 

arquivado e não se equacionava, aquando da sua filmagem, o seu tratamento com vista à 

construção de um documentário. O trabalho prático realizado no âmbito desta dissertação 

demonstra contudo que, mesmo não tendo as imagens sido filmadas com vista à sua inclusão 

num documentário, é possível construir um, mesmo partindo das imagens arquivadas. No 

entanto, neste caso, este processo de construção do documentário, por não ter sido avaliado 

desde o início (antes das filmagens), exige um processo adaptado. Deste modo, dada a pré-

existência das filmagens, estas devem ser consideradas como o elemento seminal do 

documentário, ao invés dos documentos de pré-produção, como habitual. É da análise 

aprofundada das imagens disponíveis que a narrativa deve ser construída. 

2. A construção de um guião para um documentário em Etnomusicologia, 

construído a partir de material audiovisual de arquivo, implica a construção de 

um enquadramento teórico por parte da equipa de produção sobre a matéria 

investigada. 

O carácter específico das imagens, inseridas numa investigação em Etnomusicologia, neste 

caso, exigem a aquisição de um background teórico que permita a sua correcta interpretação e 

análise. Nesta investigação, a especificidade da temática goesa encerrada no material filmado 

obrigou a um acompanhamento teórico paralelo, constituído pelo levantamento teórico acerca 

da mesma temática na plataforma Memória de África e do Oriente e com recurso ao livro 

Guerras de Jasmim e Mogarim (Sardo, 2011), entre outros recursos bibliográficos. Este 

levantamento teórico transmite, a quem cria o documentário, um conhecimento valioso sobre a 

temática que pretende abordar, permitindo contextualizar o documentário e o conteúdo 

cognitivo que este irá conter. Esta pesquisa encontra-se, de resto, de acordo com a 

metodologia comum do documentário (Rosenthal, 1996; Barbash & Taylor, 1997), ainda que 

com a particularidade de, neste caso, ter que ser efectuada a posteriori das filmagens. Sem o 

respectivo levantamento teórico, torna-se muito mais difícil o estabelecimento dos conceitos 
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fundamentais e da contextualização que permitam guiar a construção de uma narrativa, de um 

guião e, consequentemente, de todo o documentário. 

3. A construção de um documentário com base no material de recolha de campo 

em Etnomusicologia exige a colaboração de especialistas nesta área de estudo e 

no objecto particular de cada investigação. 

No caso de o documentário ser construído, na sua maioria, por alguém com conhecimento 

audiovisual mas com conhecimento limitado na área de estudo do documentário, como foi o 

caso nesta investigação, a colaboração com alguém que detenha o conhecimento nesta área 

complementar afigura-se como essencial.  

Em primeiro lugar, o editor do documentário pode, por iniciativa própria, realizar o referido 

estudo teórico, contudo, sem alguém que possa orientar este estudo, facilmente se pode 

registar uma tendência para haver lacunas no mesmo. Pode existir uma tendência para a 

leitura de demasiadas obras, para a análise de documentos de pertinência menor para o 

estudo, entre várias outras falhas espectáveis. Deste modo, a presença de um especialista 

permite que o mesmo possa designar que obras deverão ser analisadas e de que modo o 

estudo teórico deverá ser conduzido concretamente, com vista aos objectivos do documentário. 

Em segundo lugar, a colaboração estreita com um especialista, assegura uma avaliação do 

desenvolvimento do documentário a cada passo, desde a primeira análise das filmagens, até à 

pós-produção. Através desta estratégia, o especialista pode verificar se os conteúdos, verbais 

ou visuais, inseridos no documentário se encontram em concordância e são fiéis ao tema, 

impedindo a inclusão de conteúdos inapropriados ou incorrectos que o editor, só por si, pode 

não ter capacidade para avaliar. 

4. O documentário com base na investigação em Etnomusicologia deve procurar a 

confluência entre o material filmado e a temática particular da investigação. 

Os referidos mecanismos de análise, pesquisa e colaboração permitem assegurar a 

adequação do documentário à temática da investigação, evitando derivações para 

preocupações unicamente estéticas sem contemplação pelo conteúdo didáctico, ou 

abordagens meramente didácticas sem um suporte audiovisual adequado. 

No caso específico desta investigação, a colaboração com a Professora Doutora Susana 

Sardo, presente como especialista em Etnomusicologia e autora das filmagens, revelou-se 

fundamental para o desenvolvimento e conclusão do documentário. Foi ela quem seleccionou 

as leituras mais adequadas para a análise da temática goesa e foi ela também que, a cada 

passo do desenvolvimento do documentário, avaliou a adequação dos conteúdos à temática 

proposta. 

 



145 

 

4.2. Limitações do Estudo 

 

Como habitual numa investigação deste género foram encontradas, ao longo do trabalho, 

algumas dificuldades, que acabaram por exigir um maior dispêndio de tempo na conclusão de 

determinadas tarefas ou afectar de algum modo o resultado final. Serve este ponto para a 

síntese e reflexão acerca das principais limitações que afectaram esta investigação. 

Na primeira fase da implementação prática, que exigia a digitalização do material vídeo, são de 

assinalar algumas dificuldades relacionadas sobretudo com a antiguidade das cassetes e a 

fragilidade apresentada pela fita das mesmas. No decorrer do processo de digitalização 

ocorreu a ruptura da fita em duas ocasiões. Numa delas foi possível o conserto da cassete, 

registando-se apenas a perda de uma pequena parte do material vídeo. No entanto, no outro 

caso verificado, a cassete ficou num estado irreparável, implicando o extravio de uma grande 

parte do vídeo nela contido, o que trouxe prejuízos não só ao normal decurso desta 

investigação mas também ao arquivo da Professora Doutora Susana Sardo, que sofreu uma 

perda irreversível de parte do seu conteúdo. Tendo em conta este processo de degradação 

contínua que afecta os arquivos audiovisuais em suporte analógico, a sua digitalização afigura-

se como uma mais-valia para a preservação do espólio didáctico e audiovisual que estes 

encerram. 

Uma vez digitalizado o vídeo do arquivo adoptado, a qualidade geral de imagem por este 

apresentada também constituiu um grande desafio, alguns planos degradados não puderam 

ser incluídos no documentário, enquanto outros, apesar da sua possível inclusão, não se 

enquadravam nos critérios comuns de qualidade de imagem (ausência de ruído visual, 

estabilidade, vivacidade de cor, etc.). Neste caso, após a edição do documentário, foi 

necessário proceder a um melhoramento visual de uma grande parte dos planos na fase de 

pós-produção. Contudo, e como seria de esperar, a maioria dos planos continuava ainda a 

apresentar algumas particularidades, que reflectem a idade do vídeo e o seu objectivo de 

recolha de material etnomusicológico, sem consideração à data pela eventualidade de criação 

de um documentário com as filmagens. De resto, é natural que o trabalho de recolha de campo 

na investigação etnomusicológica seja geralmente independente deste tipo de preocupações, 

que o podem limitar ao conduzir excessivamente o olho do investigador (e a câmara) em 

função de uma determinada estética de parâmetros cinematográficos, em detrimento da real 

observação dos intervenientes e da sua cultura. 

Outra das limitações deste estudo prende-se com a ausência de um conhecimento satisfatório 

do campo de estudos da Etnomusicologia, o que obrigou ao constante recurso aos 

esclarecimentos da Professora Doutora Susana Sardo. A apreensão do conhecimento 

necessário na área da Etnomusicologia foi um processo longo, que contribuiu para o atraso nos 

trabalhos da dissertação.  
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De modo idêntico, o conhecimento, não muito aprofundado, do software Adobe After Effects à 

data do início dos trabalhos obrigou a uma aprendizagem ao longo da realização do trabalho, o 

que o tornou, naturalmente, mais complexo e moroso. Deste modo, a criação deste 

documentário implicou a angariação de conhecimentos diversificados, desde a teoria da 

Etnomusicologia até a recursos de pós-produção audiovisual que não se encontravam 

presentes à partida. 

 

4.3. Melhorias ao Trabalho Desenvolvido 

 

Uma vez concluído o presente documentário e analisado o seu resultado final é possível 

verificar que o mesmo poderia beneficiar de algumas melhorias. Frequentemente a edição de 

um trabalho pode levantar ao editor a questão "Como seria este trabalho editado de outra 

forma?". Nesse sentido, seria interessante experimentar configurações alternativas à edição 

aqui apresentada com algumas características diferentes, nomeadamente a atribuição de mais 

algum tempo à performance musical do que aquele que é dado. Não sendo certo, que tal 

experiência constituísse efectivamente um melhoramento, a sua realização poderia ser, pelo 

menos, um exercício interessante de reflexão sobre o aproveitamento do arquivo. 

Também no capítulo da pós-produção, podem ser consideradas algumas melhorias, não 

configurando tanto uma mudança radical no processo aplicado mas mais uma continuação do 

mesmo, de preferência empregando recursos profissionais ao nível de computação, que 

permitam  o processamento mais rápido das operações mais complexas, como por exemplo 

alterações de foco ou reduções de ruído. Eventualmente haverá nalguns planos, lugar para 

trabalhar a cor de modo diferente, para atribuir mais estabilidade ou para eliminar mais ruído. 

De facto, após o desenvolvimento da pós-produção deste documentário, pode ser considerado 

que tal trabalho poderia mesmo estender-se ao longo de vários meses e que haverá sempre 

lugar para uma melhoria enquanto houver recursos, de tempo e de equipamento, disponíveis 

para a concretizar. 

 

4.4. Perspectivas de Trabalho Futuro 

 

Como referido na problemática desta dissertação não deve ser menosprezada a existência de 

um espólio audiovisual considerável que se encontra arquivado. Este arquivo é por vezes 

doméstico, propriedade de universidades ou a razão de ser de instituições de âmbito 

internacional. Como tal, podemos considerar a vastidão de matéria-prima existente para a 

criação de trabalhos idênticos deste género. Não tendo sido, provavelmente, a última vez que 
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uma experiência destas características foi realizada, experiências futuras poderão obter 

interessantes resultados mediante a aplicação de uma abordagem estruturada. 

Não sendo a estética cinematográfica o objectivo primário do antropólogo, etnógrafo ou 

etnomusicólogo, o editor de um documentário a partir de material de recolha de campo deverá 

sempre ter em conta as condições do arquivo que adopta a nível de conteúdo investigatório e 

de imagem e até que ponto estas serão adaptáveis a um público audiovisual mais geral. 

O prolongamento da investigação no sentido do enquadramento do arquivo audiovisual no 

documentário pode revelar um contributo considerável para a divulgação da investigação em 

áreas como a Etnomusicologia, por exemplo. Seria interessante, e porventura útil, verificar até 

que ponto a utilização do documentário poderá contribuir para dar a conhecer determinadas 

áreas do saber a um público mais vasto, para lá dos seus investigadores, e em que medida a 

aprendizagem em ditas áreas poderia ser beneficiada pela utilização deste recurso. 

A nível processual, revela-se conveniente considerar que a criação deste tipo de documentário 

implica a aplicação de conhecimentos diversificados que provavelmente não se encontrarão 

todos sob a esfera de domínio de um só indivíduo. Para a criação deste documentário procurou 

aliar-se o conhecimento audiovisual ao conhecimento etnomusicológico. Contudo, esta 

multidisciplinaridade pode ser desenvolvida mais além através da constituição de uma equipa 

multifacetada, onde possam figurar especialistas em história e etnografia e na dimensão da 

técnica, edição e pós-produção, unindo esforços para a obtenção de uma obra comum e cujo 

conhecimento possa ser ligado por intermédio de um especialista na escrita para audiovisual. 

Não será certamente fácil a constituição de uma equipa com estas características, mas 

encontrando-se, possivelmente, um ou dois elementos mais envolvidos na criação de um 

projecto, estes poderão sempre beneficiar da contribuição, ainda que breve, de especialistas 

nas áreas convergentes. Aqui, um dos maiores desafios passará pela articulação e gestão  dos 

contributos de cada um dos intervenientes. 

De qualquer modo, seria interessante a realização de exercícios idênticos ao aqui realizado, 

que pudessem dar nova vida a arquivos relegados para o esquecimento, incluindo-os no 

género do documentário etnográfico e dando o seu contributo para uma prática consolidada.  
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6.1. Tabela Descritiva do Arquivo 

 

Tipo de 
cassete 

Cassete Ano de 
Gravação 

Tempo total 
digitalizado 
(hh:mm:ss) 

Tamanho do 
ficheiro 
digitalizado 
(GB) 

Nome do ficheiro Observações 
e ficheiro de 
transcrição 
de label 

Kodak V8/90 
 (8mm) 

Índia (Goa) 1986 1:30:28 19,6 2_India(Goa).AVI 2_India(Goa).d
ocx 

Kodak V8/90 
 (8mm) 

Índia (Goa) 1986 1:44:34 22,65 3_India(Goa).AVI 3_India(Goa).d
ocx 

Kodak 
V8/120 
 (8mm) 

Índia (Goa) 1986 2:00:00 26,41 4_India(Goa).AVI 4_India(Goa).d
ocx 

Kodak V8/90 
 (8mm) 

Índia (Goa) 1986 1:32:18 20 5_India(Goa).AVI 5_India(Goa).d
ocx 

Kodak V8/90 
 (8mm) 

Índia (Goa) 1986 1:32:55 20,13 6_India(Goa).AVI Fita partida e 
recuperada 
(perda de 
conteúdo entre 
0:30:00 e 
0:37:00 
(aprox.)) 
6_India(Goa).d
ocx 

Kodak V8/90 
 (8mm) 

Índia (Goa) 1986 1:40:21 21,74 7_India(Goa).AVI Fita partida 
(perda de 
conteúdo a 
partir de 
00:19:00 
(aprox.) 
7_India(Goa).d
ocx 

Kodak 
V8/120 
 (8mm) 

Índia (New 
Dehli) 

1986 2:00:00 28,01 8_India(New_dehli)
.AVI 

8_India(New_
dehli).docx 

Kodak V8/90 
 (8mm) 

Índia (Goa) e 
Portugal 
(Lisboa) 

1986 0:38:24 8,32 9_India(Goa)_e_Po
rtugal(Lisboa).AVI 

9_India(Goa)_
e_Portugal(Lis
boa).docx 

Kodak V8/90 
 (8mm) 

Índia (Goa) 1986 0:33:09 7,18 10_India(Goa).AVI 10_India(Goa).
docx 

Total Parcial   15:12:09 174,04   

Memorex 
P5-90 (8mm) 

IMAGENS-
PESSOAL 

1992 0:55:29 12,63 92_imagens_pesso
al.avi 

 

Memorex 
P5-90 (8mm) 

Ladainhas 1992 0:11:31 2,62 92_ladainhas.avi  

Memorex 
P5-90 (8mm) 

MÚSICA 
RELIGIOSA 

1992 0:44:50 10,2 92_musica_religios
a.avi 

 

Total Parcial   1:51:50 25,45   

TDK E-HG 
(VHS) 

VHS 1 1996 2:30:00 9,87 95_GOA1_1...3.avi 
95_GOA2_1...5.avi 

 

TDK E-HG 
(VHS) 

VHS 2 1996 3:00:00 8,51 95_GOAA_1...5.avi 
95_GOAB_1...5.avi 
95_GOAC_1...5.avi 

 

Total Parcial   5:30:00 18,38   

Total   22:42:59 217,87   
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6.2. Labels 

 

6.2.1. 8mm 

 

3_India(Goa) 

0000: Goa (Panjim), Santa Mónica, Espect. Turístico; 

0460: Goa (Mandovi), Santa Mónica, Dekhnni; 

1060: Goa (Mandovi), Santa Mónica, Música em Konkani; 

1300: Goa (Mandovi), Sta. Mónica, “Música Portuguesa”; 

1570: Goa (Mandovi), Sta. Mónica, Fuggdi; 

1930: Goa (Mandovi), Sta. Mónica, “Música Portuguesa”; 

2300: Goa (Mandovi), Sta. Mónica, Música Popular Indiana, int. Convidadas; 

2520: Goa (Mandovi), Sta. Mónica, Country Music 

2860: Goa (Mandovi), Sta Mónica, Canção e Dança Popular Indiana, int. Convidadas; 

3150: Goa (Mandovi), Sta Mónica, “Corredinho”; 

3430: Goa (Mandovi), Sta. Mónica, Canção Inglesa; 

3600: Goa (Panjim), Nakarsuras e perspectivas de Panjim; 

3790: Goa (Panjim), Diwali, Noite, Concurso e Desfile de Nakarsuras, Praça do Município; 

4240: Goa (Panjim), Manhã, Queima de Nakarsuras; 

4560: Goa (Panjim, Campal), Kala Academy, Congresso Hist. Índia, Grupo de Percussão de 
Goa; 

4650: Goa (Panjim, Campal), Kala Academy, Congresso Hist. Índia, Fuggdi; 

4800: Goa (Panjim, Campal), Kala Academy, Congresso Hist. Índia, Dança das Lâmpadas 

5053: Goa (Panjim, Campal), Kala Academy, Congresso Hist. Índia, Grupo Timóteo Fernandes, 
Mando; 

5160: Goa (Panjim, Campal), Kala Academy, Congresso Hist. Índia, Fuggdi – Dhalo; 

5420: Goa (Panjim, Campal), Kala Academy, Congresso Hist. Índia, Dança (fitas no Poste); 

5620: Goa (Panjim, Campal), Kala Academy, Congresso Hist. Índia, Grupo Timóteo Fernandes, 
“Corredinho”. 

 

4_India(Goa) 

0000: Goa (Margão), Fam. V. Coutinho, Milucha e Irmãs Mando; 

0528: Goa (Margão), Fam. V. Coutinho, Mando 

(0906-10, imagem e som out); 
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1092: Goa (Margão), Fam. V. Coutinho, diálogo; 

1118: Goa (Margão), Fam. V. Coutinho, (irmãs e Lito), Mando; 

2080: Goa (Margão), Fam. V. Coutinho, Mando (imagem incorrecta); 

2325: Goa (Benaulim), Fam. V. Coutinho (Milucha, Pde. Lúcio, Lito e Mulher, “princesinha”, Rui 
e Susana) passeio à tarde, pescadores, turistas, etc.; 

3215: Goa (Margão), Fam. V. Coutinho, Mando – Bim Bim Paus Pota; 3426: Goa (Chandoor) 
Casa Prof. Olivinho Gomes, Família; 

Goa (Chandoor), Viagem de Motorizadas; 

Goa (Chandoor) Casa Menezes de Bragança e Bragança Pereira; 

Goa (Chandoor) Mausoléu Menezes de Bragança; 

Goa (Chandoor) Igreja e Local de Muralhas – Reino dos Kadambas;  

Goa (Chandoor) Casa e Gumott; 

Goa (Chandoor) Mussol; 

Goa (Chandoor) Representação de dança do Mussol; 

Goa (Chandoor) Ritmo Musso em Gumott 

 

5_India(Goa) 

0000: Goa (Panjim), Casamento Igreja D.Bosco – Início (canção, cortejo e noivos);  

0210: Goa (Panjim), Cto. Igreja D. Bosco. Missa e Omilía; 

0530: Goa (Panjim), Cto. Igreja D. Bosco, Ritual; 

0960: Goa (Panjim), Cto Igreja D. Bosco, anéis; 

1031: Goa (Panjim), Cto Igreja D. Bosco, Canção do Noivo; 

1170: Goa (Panjim), Cto Igreja D. Bosco, Leituras; 

1400: Goa (Panjim), Cto Igreja D. Bosco, Cálice e Canção 

1455: Goa (Panjim), Cto Igreja D. Bosco, Coros e vela; 

1855: Goa (Camº Velha Goa), Jantar Casamento; 

1980: Goa (Panjim), Fontinhas, Ladaínha de S. Francisco; 

2130: Goa (Panjim), Hotel Nova Goa, Sharmila Linhares;  

2170: Goa (Panjim) Panorâmica Mandovi (Margem de Bardez e Campal); 

2400: Goa (Panjim), Mercado prox. Dempo House, Jardim de Campal Rui, Susana e amigo; 
Coreto de Campal; 

2850: Goa (Vasco da Gama), Irineu de Souza, Neves de Souza e Mira Mascarenhas, acomp. a 
violino por Irineu de Souza;  
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3750: Goa (Velha Goa), Festa de S. Francisco Xavier;  Goa (Velha Goa), Missa da Novena; 
Goa (Velha Goa) Sr. Menezes e Mulher e Sr. Linhares e Mulher; 

3830: Goa (Velha Goa), Vista panorâmica Viagem de Velha Goa; 

3920: Goa (Panjim), Sr. Menezes à entrada do Hotel; 

3965: Goa (Margão), Quadro de Mando, Casa de Dr. Pedro Peres de Amaral; 

4190: Goa (Velha Goa), Festa de S. Francisco Xavier, 3 Dez., 

4550: Goa (Velha Goa), Festa de S. Francisco Xavier, 3 Dez. Cais, Barcos, Rui, Susana, 
Amaral e Katai; 

4680: Goa (Velha Goa), Festa de S. Francisco Xavier, 3 Dez. Tendas; 

4690: Goa (Bardez, Porvurim), Clergy Home, Padre Francisco Monteiro; 

4716: Goa (Bardez), Forte Aguada, Dehkni (peq. trecho); 

4770 Goa (Bardez) Fte. Aguada, Música Instrumental (Acordeão e Guitarra, Gumott e 
Pandeireta); 

4830: Goa (Bardez) Fte. Aguada, Fuggdi (peq. trecho);  

4920: Goa (Bardez) Fte. Aguada, Música Espanhola (peq. trecho); 

4950: Goa (Bardez) Fte. Aguada, Música Russa (peq. trecho) e Miscelânea; 

5000: Goa (Bardez), Fte. Aguada, Marcha das Fontainhas; 

5130: Goa (Bardez), Fte. Aguada, Miscelânea; 

5156: Goa (Bardez), Fte. Aguada, Theresa Figueiredo e Susana. 

6_India(Goa) 

0000: Goa (Panjim), Hotel Mandovi, Grupo Harmonia (Margão), Miguel Cotta e Sras. Pano 
Baju, Margarida Távora & Bruto da Costa; 

0225: Goa (Panjim), Hotel Mandovi, Grupo Harmonia (Margão), Espectáculo para Congr. 
Juízes; 

0780: Goa (Panjim), Hotel Mandovi, Grupo Harmonia (Margão), Mango & Dulpod, dançado; 

1310: Goa (Panjim), Hotel Mandovi, Grupo Harmonia (Margão), Espirituais Negros; 

1445: Goa (Mandovi), River Cruise to City of Britona, c/ Athos Fernandes; 

1963: Goa (Mandovi), River Cruise to City of Britona, Dekkhni; 

2053: River Cruise to City of Britona, Canção “Portuguesa” – “Dizem que Cachaça é água”; 

2306: River Cruise to City of Britona, Canção em Inglês, Publ. Dança; 

2328: River Cruise to City of Britona, “Corredinho”, c/ Trajes Trad. Port.; 

2550: Goa (Bardez), casa Pe. Chico Monteiro, c/ Susana a tocar Mando, piano; 

3107: Goa (Bardez), Casa Pe. Chico Monteiro, Conversa sobre Dr. Froilano de Melo; volta de 
camioneta c/ vistas de Ferry e Travessia p/ Panjim; 

3210: Goa (Panjim), Susana, Compra (frustrada) de bananas; 
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3232: Goa (Panjim), Sé de Goa, Início da Procissão (ext.); 

3708: Goa (Panjim) Casa família Ferreira & Quadros Costa (Mãe e Rosa, etc.), Comunhão 
Teresa; 

3694: Goa (Panjim) Cais do Mandovi; 

4042: Goa (Panjim, Campal), Kala Academy, 21st Mando Festival. 

 

7_India(Goa) 

0000: Goa (Panjim, Campal), Kala Academy, 21st Mando Festival, Kandollechim Kirnam, 
(Candolim) Toddli Tuvem Choddti Val (or.); 

1100: Goa (Panjim, Campal), Kala Academy, 21st Mando Festival, Kalapurchim Pormollit Fulam 
(Santa Cruz) Gottok Raj-Achea Ugddasak (or.); 

1880: Goa (Panjim, Campal), Kala Academy, 21st Mando Festival, Zuemchim Savkam (Sto. 
Estevão), Mando (trad.); 

2470: Goa (Panjim, Campal), Kala Academy, 21st Mando Festival, Cecilian Choir (Tivim), 
Mando (trad.); 

3020: Goa (Panjim, Campal), Kala Academy, 21st Mando Festival, Kandollechim Kirnan, 
(Candolim), Mando (Trad.); 

4537: Taleigocho Sad, (Taleigão), Mando (Opereta); 

4430: Goa (Margão), Casa Dr. Fernandes Peres do Amaral, Quadro de Mando; 

4570: Goa (Margão), Mercado Feira, Construtor de Brinquedos e Instrumentos; 

4610: Goa (Margão), Carro dos Casamentos; 

4630: Goa (Margão), Casa V. Coutinho, Milucha, Balcão; 

4700: Goa (Margão), 21st Mando Festival, Bastidores; 

4720: Goa (Margão), 21st Mando Festival, Marian Singers (Chinchinin), Mando, (inf.); 

5190: Goa (Margão), 21
st
 Mando Festival, Assumpta Conventachim Fullam, (Sartora), Mando, 

(inf.); 

5670: Goa (Margão), 21st Mando Festival Festival, Suadik Sad, (Anchorem), Viskonk Nam Re 
Moga (or.). 

 

8_India (New Dehli)_e_Portugal 

0000: Delhi, Jardim, António Cotrim, Rosa Perez, Rui & Susana; 

0550: Delhi, Red Fort: António Cotrim, Rosa Perez, Rui & Susana, compras; 

1060: Delhi, Goa Sadam, Estátua Abade de Faria; 

1225: Natal 

1987: Família Simões; 
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9 – India (Goa) & Portugal (Lisboa)  

0000: Lisboa (Olivais), Família Quadros Costa, Jantar; 

(0089-200,eliminar); 

0570: Goa (Panjim), Hotel Nova Goa, Quarto, Kamat & Dr. Caetano; 

0637: Goa (Panjim), Casa Satya, Jantar; 

0797: Goa (viagem a Vasco), com violinista; Goa (viagem a Vasco) Seminário do Pilar; 

1517:-. 

 

10 – India (Goa)  

0000: Goa (Panjim), Escadaria de Acesso a Templo Hindu, das Fontaínhas para o Altinho; 

0152: Goa (Ponda, Bandora), Sri Naguesh Temple, visita com Audutha Kamat; 

1042: Goa (Ponda), Gado (Búfalos); Goa (Ponda), Pessoal a trabalhar nas Terras; Goa 
(Ponda), Fábrica em construção; 

1170: Goa (Ponda) Água de Lanho, com Kamat; 

1200: Goa (Margão), 21st Mando Festival, Fonddechine Fulte Kolle (Ponda), Mando, 
(Teenagers); 

2000: Goa (Margão), 21st Mando Festival, Suadik Sad (Curchorem), Mando, (Teenagers); 

2570:-. 

 

6.2.2. VHS 

 

VHS 1  

Mercado de Margão (0h3'47'') 

Festa Nuvem (0h19'35'') 

Secagem do Bat (1h52') 

Mercado Angrina (1h58') 

Panjim (2h) 

Mercado Panjim (2h15'') 

Mercado Mapuce (2h36') 
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VHS 2 

Mercado de Mandovi 

Praia 

Narkasuras e Divali 

Pessoal, Divali 

Laxari Pujá 

Bat 

Mercado Panjim 
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6.3. Narração/ Guião 

 

SOM - NARRAÇÃO IMAGENS 

 

INTRODUÇÃO 

A chegada dos portugueses à Índia, em 1498, proporcionou 

descobertas múltiplas onde a música assumiu um papel 

importante. Este documentário procura explorar de que forma a 

música actuou como mediadora no relacionamento entre 

portugueses e indianos, através dos goeses, e que reflexos 

desses encontros do passado permanecem ainda na música 

goesa contemporânea. 

 

O SONHO DA ÍNDIA 

A Índia ocupa um lugar privilegiado no imaginário colectivo 

europeu, como uma lendária e longínqua terra de quase mágica 

prosperidade, diversidade e exotismo. Esta dimensão de 

fantasia aguçou a cobiça do Ocidente testemunhada por alguns 

textos clássicos. A Bíblia, por exemplo, relata nalguns trechos, 

o acentuado tráfego comercial indo-babilónico no tempo de 

Moisés, 15 séculos antes de Cristo.  

A Costa do Malabar, cujo nome advém da existência dos 

grandes montes Gates que dividem o Índico do Concão, foi a 

entrada privilegiada na Índia para a grande maioria dos 

viajantes não indianos, transformando a região num dos mais 

importantes entrepostos do comércio do Oriente. 

A principal rota do comércio da Índia com a Europa encontrava-

se quase totalmente controlada pelos árabes e fazia-se através 

da navegação das costas da Pérsia e da Arábia até Aden, 

seguindo depois pelo Mar Vermelho até ao Egipto. Aqui, as 

mercadorias eram frequentemente transportadas para os portos 

de Alexandria, Tiro e Sidon e também para os mais importantes 

portos europeus, como Veneza ou Génova.  

 

A AVENTURA ALÉM-MAR 

Dada a distância da Península Ibérica em relação aos grandes 

centros mercantis mediterrânicos, as mercadorias eram 

frequentemente transaccionadas antes de chegarem a Portugal, 

inflacionando o seu preço. 

Imagens Gerais da Índia - 

Paisagens 

Homem tocando instrumento 

 

 

 

Fade to black 

 

Genérico 

 

Mapa antigo 

Especiarias 

Voltar a mapa antigo 

 

 

Bíblia 

 

 

Mapa costa do Malabar 

Indicar localização de Gates 

e Costa do Malabar. 

Representar trânsito dos 

viajantes. 

 

Animar rota com stroke 

sobre mapa - com fly-over 

da câmara. 

 

Colocar nome das cidades 

 

 

Mapa 

Transacção (no mercado) 
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Com o intuito de evitar os intermediários e de obter benefícios 

económicos para Portugal, D. João II e o Infante D. Henrique, 

decidiram instituir o comércio directo com a Índia criando uma 

rota ao redor da costa africana.  

Assim, a 19 de Maio de 1498, 3 naus comandadas por Vasco 

da Gama atracaram na costa de Calecute, dando início a uma 

era de domínio português sobre a Índia, marcada por uma 

espécie de dupla colonização: a económica e a da fé. 

  

A DISPUTA DO ÍNDICO 

Os mogóis, de facção islâmica, eram à data os detentores do 

comércio na Costa do Malabar e, por princípio religioso, 

inimigos históricos dos cristãos. Uma vez ponderada a relação 

de forças entre as vantagens e desvantagens do confronto 

entre a frágil e pouco numerosa representação portuguesa e o 

poder dos grão-mogóis, os portugueses optam por se instalar 

em Goa.  

Ainda assim a sua presença deu origem a ferozes conflitos com 

os árabes e iniciou um processo de vai-e-vem da soberania 

entre portugueses e mogóis, que só viria a ficar definitivamente 

resolvido, a favor dos portugueses, com a reconquista final de 

Goa, a 25 de Novembro de 1510, dia de Santa Catarina, sob o 

comando de Afonso de Albuquerque. 

 

A COMPLICADA TAREFA DA EVANGELIZAÇÃO 

Uma vez consolidada a soberania portuguesa em Goa os 

portugueses iniciam um longo e penoso processo de 

implementação da  doutrina cristã, missão considerada 

prioritária pela Igreja católica e pelos agentes da Inquisição. 

Porém, a resistência religiosa local, definida pela existência de 

uma religião milenar – o hinduísmo – dificultou a tarefa aos 

portugueses. A conversão de um hindu a outra doutrina 

condenava o convertido à excomunhão social.  

A perseguição inflexível da Inquisição aos não católicos, 

colocava os goeses num dilema: por um lado procuravam 

respeitar a nova ordem imposta pelo colonizador mas, por 

outro, recusavam abdicar da sua identidade social e religiosa. 

Este dilema foi gerador de enormes ambivalências e 

ambiguidades marcadas por relações paradoxais entre a vida 

D. João II (imagem) 

Infante D. Henrique 

(imagem) 

Caminho marítimo para a 

Índia 

Paisagem - costa 

 

Cruz ou ícone religioso 

 

Vasco da Gama perante o 

Samorim de Calecute 

(quadro) 

Penhores do seu resgate - 

batalha (gravura) 

 

Mapa fly-over Goa Calecute 

 

Canhão 

Inscrição na Parede 

 

 

Afonso de Albuquerque 

 

 

Cerimónias religiosas 

 

 

 

 

 

Cerimónias hindus, templo e 

hindus 

 

Sinal à porta do templo 

 

 

Hindu 

 

Procissão ou outra 
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pública (aparentemente de acordo com os padrões católicos) e 

a vida privada onde as práticas hindus permaneciam. Mas foi 

também responsável pelo êxodo de muitos hindus para outras 

regiões da Índia, onde o hinduísmo pudesse ser praticado 

livremente. 

Esta situação resultou no confronto entre as politicas da Igreja e 

as do Estado. Na verdade, a colonização não poderia ter 

qualquer sucesso num território ameaçado de despovoamento. 

Como consequência, a Igreja viu-se obrigada a refrear os seus 

métodos inquisitórios e a aliviar a pesada regulamentação 

sobre as manifestações religiosas não católicas, adoptando 

estratégias de sedução mais eficazes e menos severas. Assim, 

a partir do final do século XVII, a estratégia de conversão de 

hindus passou sobretudo pela atribuição de benefícios aos 

convertidos, enquanto a Igreja procurava atrair a população 

através da realização de faustosas cerimónias religiosas, onde 

a música desempenhava um papel de destaque.  

 

A MÚSICA EM GOA  

A presença da música na vida dos indianos acompanhava 

praticamente todos os momentos festivos do quotidiano e, 

sobretudo, os rituais religiosos. Porém, a música ocidental 

praticada pelos portugueses era muito distante da música 

indiana. Baseada na harmonia e de raiz polifónica, a música 

dos portugueses soava a exotismo aos ouvidos indianos. Tal 

como a música praticada pelos indianos, monódica e 

profundamente envolta em ressonâncias harmónicas, 

provocava nos portugueses uma espécie de estranhamento 

encantatório. 

No entanto, e de forma a cumprir os intentos de colonização 

também pela fé, que obrigavam à substituição do hinduísmo 

pelo catolicismo, os portugueses procuraram erradicar todos os 

instrumentos que propiciassem a prática de outras religiões. A 

música foi um deles.  Tendo em conta a visibilidade que a 

música produz em situação de performance, e o lugar 

indissociável que ocupa no ritual religioso, a tentativa de 

erradicação do hinduísmo passou também pela tentativa de 

substituição da música hindustânica pela música ocidental. Este 

processo, apenas parcialmente bem sucedido, resultou no que 

cerimónia católica 

 

Iconografia hindu 

Plano escadas 

 

Arco dos Vice-Reis 

Ruínas 

 

Imagem - Inquisição 

 

 

Procissão, goeses em 

cerimónia católica 

 

 

 

Actuação musical - exterior 

 

 

Ritual hindu 

 

Actuação música ocidental 

 

 

Actuação música 

hindustânica 

 

 

 

Fogo 

 

 

 

 

Dança - Divali 
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podemos designar pela política dos 3 PP: Proibição, Promoção 

e Permissão. 

 

MÚSICA PROIBIDA 

Frequentemente, os rituais hindus incorporavam ainda a dança, 

desempenhada pelas devadassi (literalmente servas de deus), 

que os portugueses apelidaram de bailadeiras e que viam como 

mulheres lascivas. A conotação das devadassi com a 

prostituição tornava-as inaceitáveis pela Igreja, num quadro de 

austeridade católica em que a música e a dança só poderiam 

ser aceites como instrumentos para louvar a Deus e para 

divulgar a sua palavra. Os portugueses e a Igreja procuraram 

assim regulamentar as cerimónias consideradas moralmente 

incorrectas remetendo-as inicialmente para horários nocturnos 

ou, mais tarde, proibindo-as totalmente.  

Porém, e ainda que a extinção dos objectos físicos fosse um 

problema relativamente simples de resolver através da sua 

destruição, a dissuasão de comportamentos como a música e a 

dança, pela sua natureza, revelava-se muito mais difícil, uma 

vez que a sua extinção dependia inteiramente da vontade dos 

seus performers.  

Assim, a politica de proibições multiplicou-se: as mulheres 

foram proibidas de dançar, os homens proibidos de se travestir 

de mulheres, e, finalmente, as mulheres foram totalmente 

proibidas de aprender música. Depois de muitos esforços, os 

Concílios Provinciais dos séculos XVI e XVII acabaram 

proibindo apenas as práticas consideradas mais graves, no 

entanto, a presença da música e da dança foi até certo ponto 

tolerada pela Igreja com o intuito de conquistar um maior 

número de goeses e algumas manifestações hindus foram 

justificadas como sintomas de uma conversão ainda demasiado 

jovem.  

Pela análise da regulamentação da época facilmente se 

constata que a música assumiu um papel central no processo 

de colonização, estando na origem de desacordos entre a Igreja 

e o Estado e sendo sobre ela que incidia a principal legislação 

sobre as manifestações religiosas em Goa. A música funcionou 

como o indicador que regulava o enquadramento dos goeses 

dentro do estabelecido pelos padrões do poder cristão vigente, 

Motion Graphics: 3 P's 
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ditando a sua aceitação ou condenação.  

 

MÚSICA PROMOVIDA 

A par da rígida regulamentação da música e das práticas 

hindus, a Igreja católica portuguesa fez também um esforço 

assinalável no sentido de divulgar os géneros de música 

ocidental entre os goeses. Esta divulgação tinha como objectivo 

veicular de forma mais eficaz a doutrina cristã, facilitando a sua 

memorização por parte dos recém-convertidos, que não 

falavam português ou latim. A música foi-se tornando numa 

importante forma de atracção dos goeses hindus pela Igreja 

católica, que pretendia sensibilizá-los para a causa cristã 

através do que considerava ser a “beleza da música ocidental”, 

esperando que esta pudesse representar um sinal de 

superioridade religiosa junto dos hindus, cujas crenças eram 

tidas como frágeis, ainda que tal assumpção se revelasse 

muitas vezes ingénua.  

Paralelamente a igreja promoveu outra estratégia de afiliação 

dos goeses à música e à doutrina cristã através da introdução 

da música como processo formativo. Em 1545 foram criadas as 

escolas paroquiais, obrigatórias para todos os rapazes até aos 

14 anos, onde se ofereciam aulas de solfejo, de canto e de 

violino, um instrumento que viria a adquirir um protagonismo 

singular no quadro da cultura de Goa e da própria Índia. 

Para além da música de cariz religioso, a Igreja promoveu ainda 

a música secular portuguesa, através de um processo de 

sedução que aproveitava o efeito surpresa que esta provocava 

junto dos goeses. As fontes históricas são fartas em descrições  

de algumas cerimónias religiosas que se convertiam em 

verdadeiros festivais de música e dança. Os baptismos solenes, 

habitualmente celebrados em massa assinalando a conversão, 

por exemplo, de uma aldeia,  eram frequentemente 

acompanhados de música, com organização de cortejos 

expositivos. Enquanto a música religiosa acompanhava os 

momentos mais solenes, a música secular era normalmente 

associada à dimensão mais festiva das cerimónias que 

frequentemente terminavam o com danças tradicionais 

portuguesas. 
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MÚSICA PERMITIDA 

Deste modo a Igreja reconheceu, de forma inteligente, a 

importância da música na sua dimensão emocional. Por um 

lado, a música era utilizada para seduzir os goeses para a 

religião católica como um elemento representativo da sua 

beleza e grandiosidade. Por outro lado, as festas e a animação 

associadas à música secular procuravam também, de certo 

modo, amenizar um pouco o natural clima de tensão gerado 

entre colonizador e colonizado. 

Esta relação de tensão entre a música proibida – associada ao 

hinduísmo – e a música promovida – associada ao catolicismo 

– acabou gerando uma situação de compromisso dando lugar a 

um tipo de música que os portugueses acabaram por permitir, 

onde os goeses, de forma inteligente, guardaram ingredientes 

da sua cultura dos quais não queriam nem podiam abdicar. 

Construíram-se assim um conjunto de géneros musicais 

ambivalentes: nem portugueses, nem indianos – goeses! Por 

serem cantados em konkani, por terem conseguido resistir às 

proibições da Igreja e por terem emergido no quadro de uma 

política colonial de repressão que via na música uma ameaça 

ao objectivo do colonizador, estes géneros musicais são vistos 

pelos goeses como emblemas de identidade definindo o que 

designam por “música goesa”. Neles se incluem o mandó, o 

dulpod, o decknni, o fugddi, o dhalo, o talgaddi e as danças 

kunnbi e gaudde.  

 

CONCLUSÃO 

Na história da colonização portuguesa em Goa a música 

ocupou um lugar central no processo de mediação da 

conversão ao catolicismo. Sobre ela e sobre os 

comportamentos a ela associados, como a dança, recaiu 

sempre uma legislação rigorosa, com vista a regulamentar as 

manifestações associadas ao hinduísmo. 

Para ambos os lados, portugueses e goeses, a música foi vista 

como um importante factor de identidade: enquanto a Igreja 

usava a música ocidental para divulgar a doutrina e atrair os 

goeses, estes, por seu turno, foram construindo a “sua música”,  

definindo-a como um espelho da alma goesa e uma importante 

arma de crítica social dificilmente combatível pelo colonizador. 
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O facto de ser cantada em konkani tornava-a ininteligível para o 

colonizador. Mas o facto de usar a harmonia tonal ocidental, 

permitia que o colonizador se identificasse esteticamente com 

ela e pudesse mesmo frui-la embora de forma diferente dos 

goeses.  

Como seria de esperar num mundo que evoluiu e que se 

globalizou, hoje em dia podemos ouvir em Goa as mais 

variadas sonoridades, mas algures neste complexo mosaico 

musical, os sinais da história são ainda visíveis e contam-nos, 

através dos sons, como os goeses, souberam resistir ao 

colonizador guardando na música a sua diferença e a sua 

goanidade. 
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6.4. Grafismos implementados 

 
 

Grafismo Localização no Doc. Proveniência (URLs shortened) 

R
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id
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g
ra

fi
a

 

Mapa antigo 
01:30, 02:14, 02:48, 

03:46 
http://goo.gl/GGxRv 

Bíblia 01:49 http://goo.gl/6Ulje 

D. João II 03:01 http://goo.gl/IM5gX 

Infante D. Henrique 03:08 http://goo.gl/dJO9E 

Samorim de Calecute 03:40 
http://goo.gl/et0eH 

Ruína 1 06:04 http://goo.gl/grQ7U 

Ruína 2 06:20 http://goo.gl/4dxW8 

Inquisição 06:27 http://goo.gl/4qruK 

Sra. dos Milagres 06:38 
Histórias de Goa - p. 28 

Bailadeira 09:10 
A Índia Portugueza - Vol. I - 116 
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ri
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a
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Genérico 00:46 

Costa do Malabar 01:59 

Rota do comércio 02:21 

Caminho marítimo 03:12 

Calecute Goa 03:56 

3 PP 08:40 

Música Proibida 08:50 

Música Promovida 12:06 

Música Permitida 14:46 

Créditos 19:06 
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6.5. Desenhos digitalizados 
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