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Resumo 

 
 
O artigo tem como finalidade o estudo das técnicas sonoras presentes no filme Um  
Ramo (DEZENOVE Som e Imagens/ Filmes do Caixote, 2007) dos diretores Juliana 
Rojas e Marco Dutra. O filme retrata uma protagonista que está em processo de 
construção do seu “eu” e que se depara com o desconhecido referindo-se aos padrões da 
sociedade. O trabalho tem como embasamento estudos de autores como Michel Chion 
(2011) e Fernando Morais da Costa (2006), que explicam técnicas sonoras empregadas 
no audiovisual e mostrar como o hiper-realismo sonoro e a utilização do silêncio são 
fundamentais para o contexto da narrativa do filme. 
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1. Introdução 
 
 

O artigo faz uma análise do curta-metragem “Um Ramo”, de Juliana Rojas e Marco 

Dutra, em especial mostrar como a utilização de efeitos sonoros marcou toda a essência 

da trama do filme. Clarisse (Helena Albergaria) é uma personagem que se vê diante de 

algo novo em sua vida, pois a partir do desenvolvimento da trama vemos uma mulher 

que é voltada para as tarefas domésticas da casa e em certo momento se depara com o 

1 Trabalho apresentado no GT 2 – Caiu na rede, ainda é cinema? do 4o CAPPA realizado nos dias 15 e 16 de maio de 
2017 
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desconhecido, que no caso seria o ramo que surge em seu pulso. Então, a personagem 

busca sua própria identidade. 

O início da narrativa é marcado por um efeito em que o som está mais evidente que   

a personagem, conhecido como hiper-realismo e por cenas marcadas pelo efeito de 

silêncio. Observa-se assim a ausência de uma trilha musical que faz o espectador voltar 

o seu olhar para o desenvolvimento da personagem. Um Ramo foi produzido em 2007 

pela produtora Synapse Produções Ltda, sendo gravado no estado de São Paulo. 

Na busca de imergir a fundo dentro da narrativa sonora que compõe o filme em 

estudo, pretendo analisar as técnicas sonoras presentes na narrativa do filme e como isso 

afeta a personagem, Clarisse, ao se deparar com algo novo sendo no caso um ramo que 

se espalha pelo seu corpo e o olhar através dos outros personagens. A partir desse 

contexto quero enfatizar uma perspectiva teórica de autores como Michel Chion que 

possui um leque abrangente de conteúdo didático voltado para o cinema e som  e 

também Fernando Morais da Costa, professor e autor brasileiro do livro “O som no 

cinema brasileiro”. 

Ao analisar um filme é necessário assistir a ele repetidas vezes, pois sempre que 

repetimos uma cena o nosso olhar capta uma nova mensagem que pode ter passado 

despercebida. Um efeito de silêncio foi característico para a personagem em estudo em 

relação aos outros personagens? O hiper-realismo foi interessante para o 

desenvolvimento da trama? Como o efeito sonoro contribuiu para o desfecho da trama? 

Seja para o crescimento da personagem (Clarisse) quanto aos outros personagens que 

estavam por fora da descoberta do eu. 

O método em estudo será a partir da apresentação geral da trama, como ela foi feita  

e toda a perspectiva de som e imagem. Em seguida, a contribuição de estudos dos 

autores em destaque sobre a utilização dos efeitos sonoros como o uso do efeito de 

silêncio e do hiper-realismo e a relação do som com a narrativa da personagem 

principal. Pontuando logo após a argumentação para os questionamentos colocados com 

o caráter de traçar um estudo sobre o som no filme “Um ramo”. As considerações 

voltadas para o crescimento do estudo específico da sonoridade presente no filme 

concluem o trabalho desenvolvido. 

 

2. Análise do curta-metragem “Um ramo” 
 
 
2.1. A imagem e o som dentro da narrativa fílmica 
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A narrativa de um filme apresenta uma estrutura de apresentação de uma 

personagem, seja o estilo de vida ou a interação com os outros personagens que compõe 

o campo da história. Os primeiros minutos de uma imagem na tela são relevantes para 

compor o desenvolvimento da história e para que assim seja compreendida toda a trama. 

A imagem fílmica segundo MARTIN (2003) “suscita, no espectador, um sentimento de 

realidade bastante forte, a fim de induzir à crença na existência objetiva do que aparece 

na tela”. 

A imagem na tela foi um passo muito importante para a história do cinema. Em seus 

primórdios no final do século 19, o cinema clássico apresentou imagens do cotidiano a 

fim de espantar e maravilhar os espectadores. 

 

“Os filmes desenvolveram uma linguagem audiovisual que se tornou 
dominante no planeta e que foi assimilada pela televisão e novas 
mídias eletrônicas. O padrão de organização de imagens e  sons  
criados pela linguagem cinematográfica tem, desde então,  
influenciado nossas maneiras de conceber e representar o mundo, 
nossa subjetividade, nosso modo de vivenciar nossas experiências, de 
armazenar conhecimento, e de transmitir conhecimento (COSTA, 
2005, p. 17)”. 

 
Costa, ao se referir à linguagem cinematográfica como um modelo padrão de 

influência mundial, com a conjunção da imagem e do som que são fundamentais para 

representar uma visão sobre o mundo no intuito de gerar expectativas sobre o modo de 

pensar e o modo de enxergar tudo que está ao nosso redor. 

Com o advento do som no cinema, no início do século XX, várias patentes foram 

criadas com a finalidade de unir a imagem e o som, conhecido como cinematógrafo 

falante, a partir de cabos, de um projetor e de um gramofone (COSTA, 2006). Os sons 

são responsáveis por detalhar e informar para o espectador à imagem que é projetada na 

tela. 

No curta-metragem “Um ramo”, determinados sons são relevantes para a construção 

da narrativa, pois a personagem e o som se complementam. Durante o desenvolvimento 

da trama, a utilização do efeito do silêncio toma um grande espaço dentro  narrativa  

junto ao hiper-realismo fazendo com que a personagem fique ultra evidenciada usando 

uma câmera fixa e enquadramentos como um plano médio, onde a câmera está a uma 

distância média do objeto, com planos fechados e a câmera bem próxima ao objeto. 
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2.1. O hiper-realismo 
 
 

O hiper-realismo é marcado pela utilização intrusiva do som dentro de um filme, 

sendo que o som fica mais evidenciado que a própria imagem. Para Michel Chion 

(2011), o espectador é acostumado com o cinema narrativo que possui uma  relação 

entre o som e a imagem. O volume daquilo que soa na imagem seria muito menor se 

fosse escutado na realidade. 

Nos primeiros minutos do filme em estudo, Um Ramo, podemos ver com clareza a 

personagem fazendo tarefas domésticas. Clarisse está limpando um recipiente de vidro, 

o som da esponja esfregando o vidro tem o volume aumentado e com alta intensidade 

durante todo o trabalho que a personagem faz ao esfregar, portanto o exagero de 

reproduzir fielmente o som real faz com que haja um impacto sensorial no espectador. 

Outro exemplo é a descoberta de uma folha que nascera no pulso da personagem, o 

volume dos ruídos possuem uma alta intensidade com uma longa duração do som 

fazendo com que voltemos o olhar para o drama da cena. O som e a imagem são 

aspectos interessantes para a composição da narrativa, ao provocar certa curiosidade do 

que pode acontecer com o desenvolvimento da trama. 

O hiper-realismo utilizado no curta-metragem é evidenciado por várias sequências 

de cenas, aplicando closes no objeto na qual a técnica é desenvolvida, auxiliando a 

percepção do espectador para a cena. 

 

2.2. O silêncio 
 

No curta-metragem “Um ramo”, o silêncio é um dos pontos chaves para a maioria 

das sequências de cenas. A opção por usar o silêncio dentro da narrativa só intensifica o 

drama que é passado pela protagonista. Clarisse se vê de frente ao desconhecido que 

retrata a mulher e a descoberta do seu corpo. 

Em relação ao silêncio, têm-se como valor positivo ao representar  aspectos  de 

morte, solidão, ausência, medo, perigo e angústia. As primeiras cenas contêm ruídos 

naturais que são fenômenos sonoros que remetem a percepção auditiva da natureza, por 

exemplo, a utilização de um primeiro plano sobre a personagem que está realizando 

tarefas domésticas, em seguida um plano médio onde um pássaro sobrevoa o quarto. 

Clarisse coloca o pássaro para fora e observa o barulho do trânsito pela janela.  A 

próxima cena, um plano americano sobre a personagem e depois um close-up em um 
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ramo nascendo em seu pulso. Essa descoberta é marcada pelo efeito de silêncio dentro 

do banheiro e como Clarisse lida com essa situação. 

COSTA (2012) em seu artigo “Silêncios, os sons dos rios, os sons das cidades: los 

muertos e liverpool”, comenta que Michel Chion a partir da obra de Robert Bresson, 

especificamente de Um condenado à morte escapou, que esses filmes “libertam  o 

ouvido e nos permitem ouvir como os sons e o movimento nas imagens organizam o 

tempo” (CHION, 2009, p. 111). A utilização do efeito de silêncio nos filmes faz com 

que o espectador entre totalmente no drama que é passado e se sinta parte da trama do 

filme. 

Um exercício interessante é tirar todo o som de um filme, e assim você veja cada 

sequência de cena imaginando determinados sons que poderiam estar presentes na 

narrativa. Os elementos sonoros analisados separadamente da imagem são interessantes 

para entender tanto a sua inserção dentro da narrativa e como é causado esse efeito 

visualmente no espectador. 

O uso do efeito de silêncio em relação à protagonista, nos mostra a partir da 

descoberta do ramo em seu pulso, que ela se isola e guarda o desconhecido para si 

mesmo. Clarisse é uma personagem com poucos diálogos, o filme desenvolve  um 

drama que é marcado pelo efeito de silêncio, como elemento dramático marcado pela 

ausência de música, e a utilização de um close no rosto da personagem que causa um 

efeito relativo aos sentimentos que são transmitidos ao lidar com a doença dentro da 

narrativa fílmica. 

 

2.3. A personagem no contexto narrativo sonoro 
 
 

O filme de Marcos Dutra e Juliana Rojas retrata a vida de uma mulher que é dona de 

casa, mãe e professora, e certo dia se vê de frente a descoberta de um ramo que surge em 

seu pulso. Durante toda a narrativa, marcada por efeitos sonoros como o silêncio e o 

hiper-realismo, Clarisse busca lidar com o novo e como isso afeta a sua relação dentro de 

casa e a forma de ver o mundo. 

A protagonista nos primeiros segundos do filme, está limpando um recipiente de 

vidro, ela usa uma saia quadriculada, uma blusa sem manga, e um par de luvas rosa.  

Com a descoberta do ramo que nascera em seu pulso, ela começa a lidar de maneira 

diferente em relação ao seu corpo, Clarisse se retrai quando seu marido tenta ver o que 

tem de estranho em seu corpo. A protagonista então decide ir ao médico, em busca de 
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uma solução e conhecimento sobre o que está acontecendo com seu corpo. Suas 

expressões não revelam medo, muito menos estranheza, para a personagem aquilo é uma 

coisa natural, sem se importar com o que pode acontecer e muito mais uma curiosidade. 

A personagem então, está em busca de se auto conhecer, lidar com o seu próprio 

corpo. Nas cenas seguintes da narrativa do filme, as imagens da protagonista mostra para 

o espectador um novo visual, já que ela começa a usar blusas de manga comprida e 

calças longas, seja para esconder a estranheza como também preservar o seu corpo. Após 

a descoberta, Clarisse perde o interesse pelas tarefas domésticas a ponto de deixar uma 

torta queimar no forno, algo que não é mais relevante para a sua vida. Nota-se também 

uma maior preocupação com coisas relacionadas à natureza, ao advertir seu filho com 

um tom mais sério quando o mesmo brincava com o peixe no aquário da sala. 

A existência é um dos pontos chaves que se pode ver no filme, o modo que lidamos 

com uma coisa desconhecida que aparece em nossa vida, como isso afeta a nossa relação 

com as pessoas em volta do nosso cotidiano. No filme a personagem lida de uma forma 

natural, porém reservada. Em busca do seu eu, ela volta o olhar para seu corpo e como 

aqueles ramos estão se tornando parte de si mesma. Em uma das cenas, a personagem 

está no quarto do seu filho e começa a analisar o garoto procurando alguma evidência do 

desconhecido no corpo da criança. Durante todo o filme, o silêncio retratado pelas 

expressões faciais de Clarisse intensifica a narrativa trazendo toda a emoção dramática 

que é colocada na personagem. 

A narrativa do filme em relação à personagem coloca um jogo de imagens de como 

o desconhecido afeta a personagem, é algo subjetivo, sem muita definição, sendo assim 

cada espectador pode ter uma linha de pensamento em relação ao desenvolvimento do 

filme. A personagem pode estar descobrindo o seu próprio corpo, ela pode estar se 

desabrochando como uma rosa quando os ramos e galhos começam a nascer pelo seu 

corpo, sendo até mesmo um questionamento da própria existência da personagem 

feminina e do seu mundo. 

 

3. Considerações finais 
 
 

Ao discorrer sobre a utilização do efeito de silêncio pude perceber o quanto ele foi 

importante para o desenvolvimento da personagem. O silêncio em algumas cenas 

principais envolvendo Clarisse traz toda a emoção que ela lida com a descoberta de 

ramos saindo pelo seu corpo. 
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Segundo Rodríguez (2006), se analisarmos o som no ponto de vista da percepção, 

abandonando a ideia de ausência total de som, teremos uma “sensação de ausência de 

som”, portanto encontraremos os tipos de forma sonora que produzem a sensação de 

silêncio eliminando definitivamente a contradição entre a percepção do silêncio e a 

impossibilidade acústica de que exista uma ausência total de som. 

Para a personagem em relação aos outros personagens o efeito de silêncio foi 

bastante característico, já que com o fundo sonoro “silencioso” temos a possibilidade de 

perceber novos objetos sonoros durante a descoberta do desconhecido no corpo da 

personagem “Clarisse”. 

O hiper-realismo intensificou os sentimentos que a personagem teve o intuito de 

passar, como ela cuidando dos afazeres da casa, a relação com os animais, à relação  

com os outros personagens e também a forma de lidar com a descoberta dos ramos que 

nasciam em seu corpo. 

Os efeitos sonoros presentes na narrativa foram importantes para intensificar a 

sensação do emocional da personagem Clarisse e o que ela queria transmitir ao  lidar 

com os ramos em seu corpo. Com relação aos outros personagens os efeitos sonoros 

mostram a reação deles ao verem Clarisse lidando com tal problema, quando  ela  se 

fecha querendo resolver seus problemas relacionados ao surgimento dos ramos. 

Durante o estudo do filme, Um ramo, a capacidade de absorver conhecimentos foi 

grandiosa, ao pararmos para analisar cada cena e o modo com que o som foi utilizado, o 

nosso leque de bibliografias se abriu ao recorrer a alguns autores renomados que 

estudaram sobre o som. Junto à análise do filme, analisei também aspectos específicos 

do campo sonoro como o hiper-realismo e o efeito de silêncio que foram importantes 

para entender determinados raciocínios e técnicas que ocorreram durante a produção a 

do filme de Marcos Dutra e Juliana Rojas. 
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