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INTRODUÇÃO 
 

 

Motivações 

 

Estou inserida dentro do cenário cultural de rock independente autoral de Brasília 

desde o final de 2010. Iniciei minha trajetória fazendo registro fotográfico e videográfico 

de vários eventos que aconteciam na cidade. 

No ano de 2011, entrei para equipe oficial da Banda Trampa enquanto participava 

da turnê do Projeto Trampa Sinfônica, onde viajei para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte e 

São Paulo junto com a banda para fazer os registros fotográficos dos shows. A partir daí, 

me tornei a Coordenadora de Audiovisual do grupo, dando início a vários projetos de vídeo 

e clipes. 

Paralelo a isso, entrei no mesmo ano para o Coletivo Esquina, um fomentador do 

cenário cultural da cidade. O grupo realizava Noites e Festivais, além de fazer a cobertura  

audiovisual de diversos eventos. Fomos responsáveis, por exemplo, pela realização do 

Grito Rock, que acontece em diversos lugares do Brasil e fora.  

Esses dois acontecimentos foram um marco para a minha trajetória pois 

impulsionaram e deram forma ao meu desejo de unir minha profissão como cineasta e 

fotógrafa com o rock autoral da cidade. 

Inicialmente, buscava realizar um curta metragem que falasse sobre o rock autoral 

independente de Brasília nos moldes atuais, fugindo do grande foco que se tem na década 

de 80, onde grandes bandas se estabeleceram aqui e fizeram enorme sucesso em todo o 

território nacional. O intuito, ao contrário, era trazer à tona o ambiente brasiliense 

contemporâneo. Quais eram as motivações e anseios de quem faz parte atualmente da cena, 

seja como bandas, produtores, equipe técnica ou mesmo público incentivador desse 

cenário.  

Em 2012, a banda Trampa foi para o Rio de Janeiro gravar o seu segundo álbum, 

intitulado Causa e Efeito, com o produtor Rafael Ramos, muito conhecido e destacado na 

área de produção de rock no Brasil. Após a finalização do CD, houve o desejo de realizar 

um produto audiovisual baseado no álbum e começamos a definir o conceito e estética que 

buscávamos para o que seria o DVD Causa e Efeito. 
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Demos início ao processo realizando reuniões entre equipe e banda para propor 

ideias e traçar a estrutura do produto. Após diversos encontros onde todos levamos 

referências que julgávamos coerentes com o conceito da banda, definiu-se que 

realizaríamos um produto em que eles tocassem o álbum completo, um total de 10 canções, 

respeitando a ordem do CD. Ele seria gravado em formato de ensaio para trazer um tom 

intimista ao DVD. Além disso, entre a execução das canções, eu faria entrevistas buscando 

a trajetória de todos os integrantes individualmente e também da banda em si. Com isso, 

buscava um produto híbrido, que trazia em sua composição elementos do documentário e 

do videoclipe. 

Enquanto definia o roteiro dessas entrevistas, me dei conta que estaria colocando 

neste produto muito do que eu gostaria de trazer no antigo projeto de curta metragem sobre 

o rock de Brasília. Se antes o intuito era demonstrar quais eram as motivações e desejos 

dos envolvidos com o cenário roqueiro da cidade em um âmbito mais geral, agora estava 

buscando quais eram essas mesmas motivações dentro da banda com que já trabalhava e 

possuía familiaridade e intimidade. Decidi então me focar nesse único grupo para trazer 

esse assunto maior à tona – fazer parte da cena roqueira trazendo todas as suas 

idiossincrasias enquanto banda, esse desejo de se inserir, se envolver e fazer parte desse 

gênero musical, se expressando artisticamente e realizando o sonho de tocar. 

Assim, os dois projetos se uniram e transformaram-se em uma coisa só. Dava-se 

início nesse momento à minha trajetória de desenvolver os moldes conceituais e estéticos 

de todo o DVD para que ele fosse, ao mesmo tempo, um produto com fins comerciais para 

a Banda Trampa e que também descrevesse o que eu gostaria de imortalizar enquanto 

entusiasta e fomentadora do cenário cultural e musical da minha cidade.  

 

 

O Percurso 

 

Foram inúmeras reuniões de brainstorm para que chegássemos em um conceito 

que agradasse a banda e que também fosse uma forma de me expressar enquanto artista e 

profissional do audiovisual.  

Eu, como Diretora e Diretora de Fotografia do DVD, procurei trazer para a minha 

equipe pessoas com as quais já tinha trabalhado antes e em que, sobretudo, eu confiava no 
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trabalho. Todos se mostraram disponíveis para fazer parte do projeto, doando seu tempo, 

capacidade criativa e mesmo utilizando o equipamento próprio para a realização do vídeo. 

A primeira decisão relevante foi com relação ao cenário. Como desejava um tom 

intimista para o DVD, teria que ser um espaço que trouxesse essa sensação ao espectador. 

O vocalista da banda entrou em contato com os pais, que cederam a casa para realizarmos 

o set. A sala espaçosa permitiria que todos os integrantes ficassem em círculo, virados um 

para o outro, estrutura básica e recorrente de ensaios de bandas no geral. Os móveis já 

presentes na casa reforçariam a ideia de ensaio e do conceito intimista estabelecido.  

Conseguimos todos os equipamentos necessários por meio de diversas fontes, 

desde a Faculdade de Comunicação/UnB, empresas locadoras de equipamentos de onde 

conseguimos apoio e mesmo amigos que possuíam aparelhagens úteis para a realização do 

produto. 

Marcamos a data de realização das gravações – aconteceria em dois dias. O 

primeiro seria para a filmagem de todas as canções, o segundo dia ficaria reservado para a 

realização das entrevistas. 

Para a gravação das músicas, reservei o espaço interno da sala exclusivamente. A 

intenção dessa parte do vídeo era que o seu resultado trouxesse a sensação de que foi 

filmado em sequência cronológica, uma música atrás da outra. Assim, se fazia totalmente 

coerente com essa decisão filmar tudo em um mesmo ambiente, respeitando a posição dos 

integrantes, vestuários e indumentárias da cenografia como um todo. 

Para as entrevistas, eu buscava um clima mais descontraído por parte dos 

integrantes, bastante conhecidos por seu senso de humor. Eles deveriam estar à vontade no 

espaço, interagindo entre si para que trouxessem esse mesmo tom no momento em que 

fossem entrevistados. Assim, optei por realizar a filmagem no ambiente externo da casa, 

onde faríamos um churrasco e eu iria chamando, um a um, para filmar o que desejava. 

Busquei não falar muito sobre o que perguntaria, evitando respostas que soassem 

previamente desenvolvidas. 

A elaboração das questões e perguntas foi feita em conjunto com o montador do 

filme, Pedro Branco, para que ele pudesse direcionar o andamento já com a visão do 

processo de edição e finalização do material. 

O primeiro dia de gravação sofreu diversos atrasos que nos impossibilitaram de 

concluir a execução das canções naquele mesmo dia. Restaram as quatro últimas músicas 
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que optei por deixar para o segundo dia. Foi um dia exaustivo para todos e, no dia seguinte, 

depois de terminar a filmagem das canções, toda a equipe e banda estava mais cansada do 

que deveria para trazer a espontaneidade e descontração necessárias para a entrevista. 

Mesmo assim, decidi por realizá-las. O material, porém, ficou bem distinto do esperado. 

Assim, defini que haveria uma segunda gravação das entrevistas, um dia 

reservado somente para isso e que aconteceria em um momento posterior. Essa decisão foi 

relevante pois tive tempo de avaliar, junto com o editor, o material que já tinha sido 

filmado. Com isso, tivemos a possibilidade de eliminar determinadas perguntas que 

consideramos descartáveis ou mesmo incoerentes com a intenção final do projeto. E, mais 

importante, desenvolvemos novas questões que se faziam pertinentes para chegarmos ao 

resultado esperado. 

Enquanto assistíamos o material, tomei uma outra decisão de grande relevância 

para o que se transformaria o projeto finalizado. Haveria inserção de inúmeras imagens de 

arquivo da banda, menos para ilustrar de forma gráfica e redundante o que estava sendo 

descrito pelas falas dos integrantes e mais para intensificar o processo de familiarização 

que seria buscado junto ao espectador. Shows, momentos da gravação do novo álbum e 

mesmo situações de descontração entre os membros estariam presentes para trazer o 

público para dentro daquele ambiente partilhado pela banda, reafirmando o que já era 

estabelecido pelo conceito intimista da execução das canções. Assim, o espectador se 

sentiria na rotina musical dos membros, fazendo parte de todo aquele processo que 

culminou no momento atual da banda Trampa. 

Enquanto o material de entrevista não foi filmado novamente, a parte das canções, 

autônoma, começou a ser editada. 

 A segunda gravação  das entrevistas foi realizada no mesmo local da primeira – o 

espaço externo da casa. Tivemos um primeiro momento em que perguntei sobre pontos 

relevantes da trajetória da banda, inclusive a gravação do novo álbum, motivo para a 

realização do DVD. O segundo momento era realizado com apenas um membro, onde eu 

fazia o que considero a indagação chave para esse núcleo do filme: o que os levou para a 

música. Enquanto rodávamos a entrevista, o restante dos membros da banda permanecia 

por perto mas não conseguia ouvir o que era perguntado. Essa decisão foi para, mais uma 

vez, impossibilitar que as falas fossem elaboradas antes do momento de confronto com a 

câmera, o que poderia tirar a espontaneidade e mesmo a grandeza daquelas respostas. 
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O material das entrevistas estava finalmente realizado e pronto para a edição.  

Apesar do caráter quase institucional que o produto se propunha, optei por abarcar 

questões a nível pessoal, por estabelecer uma linguagem criativa e por me colocar nele. 

Mesmo com o intuito mercantil do DVD, ele se tornou uma oficina onde eu me desafiava 

constantemente para construir um discurso que ultrapassasse o óbvio e meramente 

comercial. 

Todo esse percurso foi muito significativo para todos os envolvidos no sentido de 

realizar um produto audiovisual de grande qualidade, apesar do tom informal buscado. A 

superação dos vários percalços trouxe a sensação de que gerávamos ali um produto de 

grande qualidade e nos engrandecíamos, cada um em sua área, como profissionais.  
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1 JUSTIFICATIVA 
 

 

1.1 Relevância para formação acadêmica e profissional 

 

O DVD Causa e Efeito fez-se extremamente relevante para o meu 

desenvolvimento enquanto profissional. Passei por todas as etapas de conceitualização de 

uma ideia até chegar à execução desta, com algumas surpresas, diversos obstáculos e 

inúmeras reflexões para gerar um material coerente e significativo para esse início da 

minha carreira. 

A concepção do DVD foi um grande passo, já que foi minha primeira grande 

experiência em elaborar todo o conceito a partir de ideias abstratas e referências. Por estar 

na função de Direção dentro do projeto, realmente passei por todas as etapas de criação e 

encontrei vários desafios para chegar até as resoluções estéticas que estivessem alinhadas 

com o conceito musical da banda. Entendendo a Linguagem cinematográfica como uma 

ferramenta de extrema importância e de infinitas possibilidades, busquei em todas as 

etapas alinhar as definições estéticas com a intenção maior do produto – aproximar o 

espectador e colocá-lo dentro desse universo da banda. Assim, as decisões, longe de serem 

tomadas apenas pela fruição ou por preferências pessoais, eram sempre justificadas para 

que o produto caminhasse em uma linha coerente e fluida e todos os seus elementos 

causassem uma sensação una ao espectador. 

A minha ambição final foi juntar uma parte de entrevistas no modo participativo e 

imagens de arquivo para além da execução das canções do álbum Causa e Efeito. Assim, 

longe de ser uma obra que trabalhasse exclusivamente com o teor de videoclipe, ou seja, 

apenas a encenação da banda tocando as músicas, transformando-se em um produto quase 

redundante e em nada inovador, busquei incluir elementos que conectassem o espectador 

com a banda e toda a sua trajetória. “Os documentários trabalham intensamente para 

extrair de nós as histórias que trazemos, a fim de estabelecer ligação e não repulsa ou 

projeção.” (NICHOLS, 2012, p. 96). Portanto, houve uma atenção relevante ao processo 

individual de cada um dos integrantes enquanto se descobriam no universo musical, para 

que o espectador, também parte desse universo, encontrasse uma ligação com a sua própria 

trajetória de vida. “Esperamos mais do que uma série de documentos; esperamos aprender 
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ou nos emocionar, descobrir as possibilidades do mundo histórico ou sermos persuadidos 

delas.“ (NICHOLS, 2012, p. 69). Tudo isso enriqueceu imensamente o processo de 

concepção da estrutura do DVD, onde pude aplicar diversos conhecimentos retidos durante 

a minha vida acadêmica, seja no sentido de conceber a ideia de representação em um 

documentário sobre uma banda local com desejos comuns a qualquer músico com o sonho 

do reconhecimento, seja no momento da execução da filmagem.  

Os desafios técnicos e a necessidade de tomar decisões rápidas mas sempre bem 

pensadas, me trouxeram enorme amadurecimento dentro do set. As orientações construídas 

para toda a Fotografia, desde o mapa de câmeras, a mesa de luz e mesmo os mecanismos 

de iluminação, me possibilitaram visualizar de forma mais ampla toda a elaboração técnica 

necessária para se definir um ambiente complexo e estruturado de filmagem. 

Aprendi muito sobre a maneira de se lidar com a equipe dentro de um set. Atrasos 

e obstáculos se fizeram sempre presentes, além da dispersão da banda em muitas ocasiões. 

Enquanto Diretora, era necessário ter calma, paciência e, ao mesmo tempo, pulso firme 

para que o percurso da filmagem não fosse prejudicado de maneira fatal. Assim, foi uma 

estreia da Direção que me apontou muitos dos desafios presentes para quem abraça essa 

função, assim como muitas soluções para tornar a realização do projeto viável.  

O produto finalizado é um grande marco para mim em termos de evolução 

profissional. Entre aplicar os diversos conhecimentos apreendidos ao longo do meu curso 

e, ao mesmo tempo, lidar com situações até então inéditas, pude me fazer responsável pela 

realização de um produto com qualidade técnica e conceitual que possui completa 

capacidade de ser inserido no mercado comercial.  

 

 

1.2 Relevância para o cenário de Brasília 

 

Além da grande importância que esse vídeo teve para mim, o DVD Causa e 

Efeito, desde a sua concepção, tem o anseio de trazer um pouco do desejo compartilhado 

por todos os músicos que buscam e de alguma forma lutam pelo sucesso das suas canções e 

projetos e por um cenário sólido com produtos de qualidade. 

A cena brasiliense de rock independente e autoral é conhecida pelos seus 

membros e apreciadores por possuir uma quantidade muita reduzida de produtos 
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audiovisuais com qualidade técnica considerável. Quando um bom videoclipe é lançado, é 

encarado como uma exceção dentro desse meio específico. A partir disso, o desejo de criar 

um longa metragem em formato de documentário que explorasse de forma bem sucedida 

várias técnicas e linguagens e que teve como uma de suas maiores prioridades o bom 

desempenho em todas as áreas, vai de encontro com o anseio de estabelecer e consolidar 

no mercado musical brasiliense como um todo produtos audiovisuais admiráveis. 

Entendendo os músicos e técnicos da área como também consumidores do 

material musical gerado na cidade, além daqueles que não possuem vínculo direto com a 

realização musical mas também são fruidores da música local, Brasília possui um mercado 

amplo no gênero. Assim, é de suma relevância procurar elevar o nível de produção para 

que surjam novos apreciadores, expandindo o cenário e assim, gerando maiores 

possibilidades para todos os profissionais que trabalham com o rock autoral da cidade. O 

DVD Causa e Efeito tem essa pretensão.  

Focando na banda Trampa, a mesma possui um público cativo e consolidado, 

sendo considerada por muitos uma das maiores dentro do cenário de rock independente 

autoral de Brasília. Ao decidir realizar a gravação do segundo álbum com o produtor 

Rafael Ramos, um dos maiores na área, buscava gerar um produto que alinhasse a 

capacidade destacada de sua produção com bandas de rock e também o seu estúdio, com 

inúmeros recursos e equipamentos. Assim, esse novo momento musical da banda, mais 

maduro e conciso, poderia ser aproveitado em seu maior potencial. 

A proposta de elevar ao maior nível possível a produção do álbum foi levada para 

todas as outras instâncias da banda. Com isso, durante todo o trajeto de concepção e 

realização do DVD, houve um empenho para que o produto final estivesse em consonância 

com a qualidade do álbum.  

Por ser uma banda com enorme repercussão no cenário local, os produtos gerados 

possuem uma audiência relevante e podem contribuir de forma significativa para 

impulsionar não somente as produções audiovisuais de outros conjuntos, mas também a 

preocupação a respeito da qualidade dessas produções. Portanto, o fato de uma banda 

independente ter a capacidade de realizar um DVD com qualificações técnicas e 

conceituais pode inspirar outras bandas a se esforçarem nesses mesmos quesitos.  

A relevância desse material também se destaca enquanto produção audiovisual em 

si. Independente de convergir com a música, uma outra forma de expressão cultural muito 
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rica e complexa, o produto realizado buscou destacar-se pelos seus aspectos 

cinematográficos. Cada uma das categorias necessárias para realizar um bom produto 

audiovisual, onde eu incluo Fotografia, Arte, Produção, Direção, Som e Montagem tiveram 

toda uma atenção especial para que o material final não estivesse em falta com qualquer 

um dos setores do fazer cinematográfico. Assim, o DVD Causa e Efeito pode ser muito 

importante para a nossa produção audiovisual, inflando a quantidade de produtos que, por 

visarem uma realização com profissionalismo e qualidade, podem servir de exemplo para 

novas produções. 

Por fim, o produto traz grande relevância para o cenário cultural de Brasília como 

um todo. Isso porque ele utiliza técnicos e artistas, ou seja, equipe e banda da cidade para 

gerar um material que pode ser uma referencia da produção cultural local. Toda a 

conceituação do DVD foi estabelecida em cima de um grupo musical que possui traços 

marcados pela nossa cidade, popularmente conhecida desde os anos 80 como a “Capital do 

Rock”. Da mesma forma, todos os envolvidos com a realização do produto possuem 

projetos e experiência no âmbito cultural da região e, assim, impulsionam o 

desenvolvimento e destaque da produção cultural brasiliense em âmbito nacional. Esse 

material, portanto, é mais uma fonte de enriquecimento da nossa cultura local em termos 

musicais e cinematográficos.  

 

 

1.3 Trajetória e importância da Banda Trampa 

 

A banda Trampa se insere no mercado artístico e cultural da cidade no ano de 

2006 e dá início à trajetória que a destaca nos dias de hoje como uma das grandes bandas 

de rock autoral independente da cidade. Em 2007, lançaram o seu primeiro EP e deram 

início à produção do primeiro álbum “Te presenteio com a fúria”, lançado no ano seguinte. 

Também em 2008, a banda e o Maestro Sílvio Barbato deram forma ao projeto Trampa 

Sinfônica, onde Sílvio orquestrou várias canções do conjunto e eles fizeram, no final do 

ano, uma apresentação da Sala Villa-Lobos contando com a participação da Orquestra 

Camareta do Brasil, regida por Barbato. O projeto resultou no lançamento do primeiro 

DVD da banda, com a gravação desse espetáculo e making of com os integrantes e equipe 

sobre o processo. 
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Após o falecimento do Maestro Sílvio Barbato, o Trampa Sinfônica somente 

retornou para realizar a turnê por várias capitais brasileiras no ano de 2011. Ao total foram 

5 apresentações: Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e o último em Brasília, 

finalizando o projeto com a Sala Villa-Lobos lotada. 

Em 2012, a banda deu início à realização do segundo álbum. Executaram uma 

pré-gravação e foram em abril para o Rio de Janeiro. O processo durou um mês, onde o 

produtor Rafael Ramos acompanhou e ajudou a delinear os moldes do que se transformaria 

o álbum Causa e Efeito. Todo o período de gravação foi registrado e lançamos três vídeos 

sobre o trajeto. No mesmo ano o CD estava concluído, mas acabou sendo lançado apenas 

em 2013, primeiro através da plataforma online e, posteriormente, em um show realizado 

na Sala Martins Penna em parceria com outra banda de Brasília, Scalene, que lançava um 

novo álbum no mesmo período.  

No segundo semestre de 2012 iniciou-se o trajeto para definir conceito e estrutura 

do segundo DVD da banda, também intitulado Causa e Efeito. As gravações aconteceram 

no primeiro mês de 2013 e, posteriormente, as últimas entrevistas foram filmadas em 

setembro. Durante todo o ano, o material das músicas estava sendo editado e finalizado. 

Assim, restaram apenas as entrevistas para serem montadas e inseridas junto ao resto do 

material em novembro.  

A banda Trampa possui relativa exposição nacional, possuindo público em São 

Paulo, Palmas, Belo Horizonte, Recife e Bahia. Entretanto, o número maior de fãs ainda se 

concentra em Brasília, principalmente nas Cidades Satélites, numa faixa etária de 16 a 30 

anos. Já tocaram em todos os festivais de grande e médio porte da cidade como Porão do 

Rock, Festival Rolla Pedra, Aniversário de Brasília, Festival Sai da Lata, além de inúmeros 

eventos menores como o Grito Rock, Noite PDR, Festival Cult 22, Seletiva Porão, Festival 

Quaresmada, entre outros. 

Por ter todo esse apelo regional, a banda Trampa ajuda a destacar o que está sendo 

criado por parte dos músicos de Brasília. O sucesso das bandas maiores gera um enfoque 

na produção local, dando assim visibilidade a outras bandas mais novas e com um público 

reduzido e ajuda, portanto, a fomentar o desejo destas se organizarem para conseguirem 

destaque no cenário independente autoral da cidade. 

Além disso, a sua importância em termos de cena de rock de Brasília também se 

deve ao fato de que é um nome lembrado e referenciado por muitos. Por isso, não somente 
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pessoas se mobilizam para fundar novos conjuntos, como muitas bandas iniciantes 

utilizam-na como um exemplo de produção e ação no circuito cultural. Sua trajetória de 

ascensão de destaque em termos de música independente é responsável por inspirar outros 

que desejam trilhar o mesmo caminho. 

 

 

1.4 Por que a Banda Trampa 

 

Além do destaque regional já citado que a banda possui, a escolha para realizar 

esse trabalho especificamente com a banda Trampa se deve a alguns fatores. 

Em primeiro lugar, o fato de eu estar articulada como parte da equipe me 

possibilitou estar em um ambiente já familiar, onde eu conhecia a dinâmica de relação 

entre os integrantes, além de possuir a minha dinâmica própria com cada um deles e com a 

banda no geral. “(...) essa união serve para estabelecer credibilidade e convicção, já que o 

cineasta começa com o que conhece melhor (...) e, dela, estende-se para o mundo exterior.” 

(NICHOLS, 2012, p. 82).Possuía liberdade para exigir e propor posturas e atitudes durante 

o período de filmagem. Portanto, a parte das relações humanas de interação se 

estabeleceria em um ambiente de intimidade e segurança.  

Em segundo lugar, por ser responsável pela Coordenação de Audiovisual da 

banda desde 2011, já estou inteirada de todo o conceito estético da banda e desse novo 

trabalho. Participei do processo de definição de muito do que foi desenvolvido e escolhido 

para o novo álbum. Além de ser responsável pela maioria massiva das produções 

audiovisuais dos últimos dois anos e, com isso, ter conseguido criar uma estética 

minimamente coesa entre os produtos audiovisuais. Isso fez com que o processo de criação 

me fosse familiar e confortável, exercendo liberdade criativa sobre um produto tão meu 

quanto deles.  

Em último lugar e muito relevante, estou inserida dentro do cenário de rock 

autoral independente, trabalhando com diversas bandas e projetos desde 2010 e, desde o 

ano seguinte, me especializei na produção audiovisual para a banda Trampa 

especificamente. Descobri,  durante esse trajeto, que é essa a minha área de interesse de 

atuação profissional. Nada mais coerente, portanto, que procurasse algo relacionado a essa 

cena para elaborar e desenvolver o meu projeto final. 
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“Frequentemente, procuramos considerar como um filme se relaciona com o 

trabalho anterior do cineasta e com suas preocupações contínuas, com a maneira 

pela qual ele poderia compreender e explicar suas intenções e seus motivos, e 

como essas considerações se relacionam com o contexto social geral no qual a 

obra foi realizada” (NICHOLS, 2012, p. 93-94). 

 

 

1.5 Linguagens 

 

O processo de conceituação e estruturação para definir as escolhas estéticas do 

vídeo culminou em três frentes principais: a execução das canções em formato de ensaio, a 

realização de entrevistas e a seleção de materiais de arquivo da banda nos últimos anos. 

A seleção desses três territórios estéticos teve o intuito primordial de criar um 

ambiente onde o espectador pode passear por uma parte da trajetória da banda, criando a 

sensação de que ele está vivenciando um pouco desse caminho junto com os integrantes. O 

material em conjunto traça o que a banda Trampa vivenciou e coloca o espectador para 

participar do processo que culminou em sua forma atual. 

 
 “Julgamos uma representação mais pela natureza do prazer que ela proporciona, 

pelo valor das ideias ou do conhecimento que oferece e pela qualidade da 

orientação ou da direção, do tom ou do ponto de vista que instila. Esperamos 

mais da representação que da reprodução.” (NICHOLS, 2012, p. 47-48). 

 

Realizando a execução de canções num contexto de ensaio, sem grandes 

ornamentações próprias de shows, procurando um tom pessoal, de familiaridade, convido o 

espectador a entrar no universo criativo da banda. Ao mesmo tempo, os integrantes contam 

a esse espectador sobre o que viveram com o conjunto e individualmente, parte da 

trajetória que desagua no que é a banda Trampa como um todo. Por último, as imagens de 

arquivo de shows e momentos vividos nos últimos anos é partilhada com esse público, que 

pode ter acesso visual a esse caminho traçado pela banda. 

 
“A voz do documentário fala por intermédio de todos os meios disponíveis para 

o criador. Esses meios podem ser resumidos como seleção e arranjo de som e 
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imagem, isto é a elaboração de uma lógica organizadora para o filme.” 

(NICHOLS, 2012, p. 76). 

 

E ainda, 
 

“Cada voz retém uma singularidade. Essa singularidade se origina no uso 

específico de formas, modos, técnicas e estilos num determinado filme, e no 

padrão específico de encontro que acontece entre o cineasta e seu tema.” 

(NICHOLS, 2012, p. 77). 

 

Portanto, para o conceito do DVD como um todo, é de suma importância a 

utilização dessas três frentes, responsáveis por criar uma atmosfera de cumplicidade, para 

além do cunho informacional, com seu público. 
 

“A lógica que organiza um documentário sustenta um argumento, uma afirmação 

ou uma alegação fundamental sobre o mundo histórico, o que dá ao gênero sua 

particularidade. Esperamos nos envolver com filmes que se envolvem no 

mundo.” (NICHOLS, 2012 p. 55). 

 

Assim, gerando esse espaço de intimidade com o espectador, a banda projeta algo 

muito maior do que simplesmente os passos de um conjunto local pelos caminhos da 

produção musical autoral em uma grande-pequena cidade como Brasília. Está ali 

representado o sonho de se transformar em músico, de experimentar esse desejo e buscá-lo, 

a procura pelo reconhecimento de seu potencial artístico. Mais do que falar de uma banda, 

o documentário flerta com esse anseio juvenil por encontrar na música, e, principalmente 

no rock, uma forma expressar a sua forma particular de ver o mundo. 
 

“(...) os documentários normalmente contêm uma tensão entre o específico e o 

geral, entre momentos únicos da história e generalizações. Sem a generalização, 

os documentários em potencial seriam pouco mais do que registros de 

acontecimentos e experiências específicas. E se não fossem nada além de 

generalizações, seriam pouco mais do que tratados abstratos. (NICHOLS, 2012, 

p. 98-99). 
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2 REVISÃO TEÓRICA 
 

 

2.1 Documentário 

 

Todo tipo de filme é considerado documentário para Bill Nichols. Isso porque 

obrigatoriamente “evidencia a cultura que a produziu e reproduz a aparência das pessoas 

que fazem parte dela.” (NICHOLS, 2012, 26). A partir disso, o autor separa o filme em 

duas categorias: o documentário de satisfação de desejos e o documentário de 

representação social. O último representa os aspectos do mundo em que estamos e 

partilhamos, sendo esse o que chamamos comumente de documentário.  

Para Fernão Pessoa Ramos,  
 

“(...) podemos afirmar que o documentário é uma narrativa basicamente 

composta por imagens-câmera, acompanhadas muitas vezes de imagens de 

animação, carregadas de ruídos, música e fala (mas, no início de sua história, 

mudas), para as quais olhamos (nós, espectadores) em busca de asserções sobre o 

mundo que nos é exterior, seja esse mundo coisa ou pessoa. Em poucas palavras, 

documentário é uma narrativa com imagens-câmera que estabelece asserções 

sobre o mundo, na medida em que haja um espectador que receba essa narrativa 

como asserção sobre o mundo. A natureza das imagens-câmera e, 

principalmente, a dimensão da tomada através da qual as imagens são 

constituídas determinam a singularidade da narrativa documentária em meio a 

outros enunciados assertivos, escritos ou falados.” (RAMOS, 2008, p. 22).  

 

Ao optar por desenvolver um documentário em que eu utilizo os arsenais 

cinematográficos para realizar uma representação do outro, encaro e utilizo o 

comportamento e a personalidade habituais desse outro – no caso os membros da banda 

Trampa – para estabelecer e construir minha narrativa. Mesmo assim, eu não estou 

realizando uma simples reprodução desse conjunto de pessoas, registrando momentos e 

gerando apenas documentos audiovisuais da banda. Ao contrário, construo uma 

representação, um viés específico, preciso, com base em todo o conceito que eu busquei 

para criar o produto final através do material filmado. 
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“Embora convidados a ver por nós mesmos, e a inferir o que ficou subentendido 

ou não foi dito, o que vemos não é uma reprodução do mundo, mas uma maneira 

de representação específica com uma perspectiva específica. A ideia da 

perspectiva, isto é, de uma lógica informativa e de uma organização, separa o 

documentário da simples filmagem ou dos registros (...)”. (NICHOLS, 2012, p. 

78-79). 

 

O DVD Causa e Efeito se encaixa na categoria de documentário a partir do 

momento em que “os sons e as imagens do texto se originam no mundo histórico que 

compartilhamos.” (NICHOLS, 2012, p. 64) e que ele ultrapassa o registro para representar 

a banda por um viés determinado. Mesmo assim, “A sensação de que um filme é um 

documentário está tanto na mente do espectador quanto no contexto ou na estrutura do 

filme.”(NICHOLS, 2012, p. 64). Portanto, o processo de interpretação que o espectador 

tem daquelas imagens é essencial para que o produto passe credibilidade enquanto 

representação no nosso mundo histórico. 

Ao definir os contornos estéticos e conceituais que englobariam o DVD, construí 

o que seria a voz desse produto. “A voz do documentário é, portanto, o meio pelo qual esse 

ponto de vista ou essa perspectiva singular se dá a conhecer.” (NICHOLS, 2012, p. 73). Ou 

seja, a maneira como eu defini que os personagens seriam mostrados ao público e que a 

narrativa seria desenvolvida. Optar por incluir entrevistas com os integrantes, imagens de 

arquivo de momentos relevantes da banda e mesmo a execução das canções, e como tudo 

isso foi levado durante as filmagens e selecionado posteriormente no processo de 

montagem, gerou uma voz singular ao trabalho desenvolvido. A partir da voz, foi possível 

gerar o que Nichols chama de perspectiva, definida como “aquilo que nos transmitem as 

decisões específicas tomadas na seleção e no arranjo de sons e imagens.” (NICHOLS, 

2012, p. 78). Assim, a minha perspectiva foi em busca de gerar um material documental 

sobre uma banda de um determinado território, mas que trouxesse consigo a pretensão de 

falar sobre todo um universo de trajetória e desejo; o sonho comum aos que trabalham ou 

anseiam se desenvolver nesse gênero musical. 

Dentro do ambiente do documentário, a utilização de imagens de arquivo teve a 

função providencial de aprofundar essa trajetória do espectador pelos caminhos da banda. 

“(...) usando material cinematográfico de arquivo e entrevistas contemporâneas, no intuito 
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de lançar um novo olhar sobre acontecimentos passados ou acontecimentos que 

conduzissem a questões atuais.” (NICHOLS, 2012, p. 61). 

 

 

2.2 Videoclipe 

 

A escolha por unir elementos do vídeo com o cinema documental não é uma 

atitude nova. 
 

“Hoje, a percepção da hibridação entre os meios é dominante, assim como sua 

dupla potencialização. É essa linha de continuidade que nos interessa. O vídeo 

aparecendo como potencializador do cinema e vice-versa. Podemos destacar 

cineastas que, mesmo fazendo cinema, já trabalhavam com princípios (a não 

linearidade, a colagem, o “direto”, a deriva) que se tornariam característicos da 

videoarte e da linguagem do vídeo. O cinema de Jean Luc Godard ou os 

procedimentos do cinema direto (para ficarmos nos anos 60) já traziam algumas 

destas questões, caras ao novo meio e que iriam influenciar fortemente o 

moderno cinema brasileiro. Uma linha de continuidade entre cinema e vídeo bem 

mais longa pode ser traçada, principalmente se pensarmos em processos e 

procedimentos em vez de suportes.” (BENTES, 2007 apud FARO, 2012, p. 02). 

 

Para Arlindo Machado,  
 

“uma certa dimensão “plástica” está sempre presente na música de qualquer 

tempo e se existe alguma razão que justifique a abordagem cinematográfica ou 

televisual da música ela está justamente na explicitação desses aspectos visuais 

que são muitas vezes negligenciados na prática musical rotineira.” (MACHADO, 

2009, p. 158). 

 

Entendendo que a própria execução das canções por parte dos músicos integrantes 

da banda seja uma forma de expressão desses aspectos visuais citados pelo autor, essa foi a 

estratégia utilizada para desenvolver o produto como um todo. 

O videoclipe “(...) está se impondo rapidamente como uma das formas de 

expressão artística de maior vitalidade em nosso tempo.” (MACHADO, 2009, p. 173). Isso 

se deve a diversos fatores, entre eles a facilidade de produção advinda dos avanços 

tecnológicos e o papel catalisador que a música pop exerceu em sua ascensão. Assim, ele 
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“aparece como um dos raros espaços decididamente abertos a mentalidades inventivas” 

(MACHADO, 2009, p. 173) e também é um “caminho estratégico para a revigoração do 

espírito inventivo no plano do audiovisual” (MACHADO, 2009, p. 173). O autor refere-se 

aqui, sobretudo, aos videoclipes que flertam com  o vídeo experimental, trazendo 

possibilidades audiovisuais mais ousadas e transgredindo regras e costumes dentro dessa 

área. Mesmo assim, podemos falar desse aumento do espaço inventivo também tratando-se 

de videoclipes com uma estratégia de atuação mais tradicional nos moldes de 

representação de banda. Isso porque, também dentro desse aspecto, é possível cada vez 

mais procurar formas pouco convencionais de representar a banda e suas capacidades 

performáticas. “O videoclipe mais interessante é, portanto, aquele que nasce de uma 

sensibilidade renovada e de uma decisão crítica nos planos musical e audiovisual ao 

mesmo tempo.” (MACHADO, 2009, p. 178). 

 

 

2.3 Escolhas estéticas e estratégias cinematográficas 

 

A escolha por produzir um documentário explica-se pela intenção de envolver o 

espectador no ambiente real vivido pelos personagens e sua banda. Ao incluir o público 

dentro desse universo experimentado e construído pelos integrantes, ele tem a 

possibilidade de passear e deflorar uma parte do processo que faz a banda ser o que é, suas 

decisões e atitudes, sua performance e sua visão enquanto participante de um cenário 

musical, onde o sonho de tocar é o grande responsável pela escolha desse caminho. 
 

“Conservamos nossa crença na autenticidade do mundo histórico representado na 

tela. Continuamos a supor que o vínculo indexador do som e da imagem com o 

que é gravado atesta o envolvimento do filme num mundo que não é 

inteiramente resultante do seu projeto. O documentário re-presenta o mundo 

histórico, fazendo um registro indexado dele; ele representa o mundo histórico, 

moldando seu registro de uma perspectiva ou de um ponto de vista distinto. A 

evidência da re-presentação sustenta o argumento ou perspectiva da 

representação.” (NICHOLS, 2012, p. 66-67, grifo do autor). 

 

Mesmo assim, não foi uma jornada pelo mundo interno da banda, revelando suas 

dificuldades e seus problemas, como estabelecido no documentário Metallica: Some Kind 
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of Monster (Joe Berlinger, Bruce Sinofsky, 2004), sobre a conjunto de rock Metallica. Lá, 

o que predomina são as interações entre os integrantes, suas incertezas e seus conflitos. Ao 

contrário, minha intenção foi trazer à superfície o que faz aquelas pessoas trilharem esse 

caminho enquanto indivíduos e falar sobre o trajeto da banda e da gravação desse novo 

álbum, que foi o primeiro passo para o nascimento do DVD. 

O documentário Metal – A Headbanger's Journey (Sam Dunn, Scot McFadyen, 

Jessica Joy Wise, 2005) tem a pretensão de traçar toda a história do gênero, onde Sam 

explica suas vertentes, participa de eventos e entrevista diversas bandas e ícones de 

extrema relevância para esse estilo musical. Como antropólogo, San delineia uma estrutura 

com um viés histórico, sem dar um foco especial a nenhum dos conjuntos entrevistados, 

para contar o trajeto e desenvolvimento do Metal. Ao contrário, minha intenção primordial 

do DVD Causa e Efeito foi construir um cenário íntimo de uma banda autoral de Brasília, 

de dentro para fora, que gerasse uma identificação com o público do filme, não apenas 

através da apreciação da musicalidade desse conjunto especificamente, mas pelo 

compartilhamento do desejo de produzir ou mesmo fazer parte de um universo delineado 

pelo gênero musical rock. 

O documentário Sound City (Dave Grohl, 2013), realizado com o intuito de 

imortalizar a história do estúdio Sound City que gravou inúmeros discos de sucesso, é um 

exemplo sobre a utilização da linguagem documental como forma de compartilhar uma 

trajetória e emocionar o espectador. Diversos artistas de renome internacional que 

gravaram no estúdio participam do filme contando sua experiência com o local e o que ele 

significou para os seus caminhos pessoais e musicais. 

Seguindo essa mesma linha, fez-se obrigatória no DVD a presença do que Nichols 

define como realismo emocional: 
 

“Realismo emocional diz respeito à criação de um estado emocional adequado no 

espectador. (...) Ainda assim, reconhecemos uma dimensão realística na 

experiência: é como outras experiências emocionais que tivemos. A emoção em 

si é familiar e sentida de maneira genuína.” (NICHOLS, 2012, p. 128, grifo do 

autor). 

 

Esse, portanto, é um dos pontos chave determinados ao longo da concepção desse 

produto. 
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Para isso, houve, nos momentos documentais, a utilização do Campo Cerimonial 

ou Panerígico. “Este é o campo para elogiar ou censurar os outros, para evocar qualidades 

e estabelecer atitudes em relação às pessoas e suas realizações.” (NICHOLS, 2102, p. 105). 

Dentro desse campo, a retórica “se dirige a uma pessoa ou situação e tenta dar-lhes uma 

coloração afetiva e moral. Ela procura apresentar pessoas, lugares e coisas em tonalidades 

agradáveis ou desagradáveis.” (NICHOLS, 2012, p. 105). Portanto, optar por incluir falas 

em que os personagens relembram o momento pungitivo em que se deram conta que 

queriam se tornar músicos vai de encontro com essa intenção de apresentá-los de forma 

positiva e extremamente humanizada. 
 

“Nisso difere de uma biografia prosaica que delineie os detalhes cronológicos de 

uma vida determinada. A retórica cerimonial tenta dar coloração moral à vida de 

uma pessoa, de forma que possamos julgá-la merecedora de emulação e respeito 

ou demonização e rejeição.” (NICHOLS, 2012, p.106). 

 

O documentário foi produzido utilizando o modo participativo por meio da 

realização de entrevistas com os membros da banda. Esse é um método comumente 

utilizado pela linguagem documental e seu gênero possui incontáveis exemplos dessa 

aplicação. Destaco aqui o filme The Thin blue Line (Errol Morris, 1988), que se apropria 

dessa ferramenta para construir e desenvolver toda a sua narrativa e argumentação em cima 

da possível inocência do seu protagonista. 

“A resposta mais comum inclui a entrevista. A entrevista permite que o cineasta 

se dirija formalmente às pessoas que aparecem no filme em vez de dirigir-se ao público por 

um comentário voz-over.” (NICHOLS, 2012, p. 159). Dessa forma, ao levar a banda 

àquela locação novamente com intuito único de obter entrevistas, fui responsável pela 

alteração da dinâmica natural dos personagens, realizando perguntas previamente 

elaboradas em busca de um determinado viés para suas respostas. 

“O documentário participativo dá-nos uma ideia do que é, para o cineasta, estar 

numa determinada situação e como aquela situação consequentemente se altera.” 

(NICHOLS, 2012, p. 153).  

Ao utilizar a estética participativa e criar esse direcionamento do que seria o 

material final, busquei falas que conectassem o espectador aos integrantes da banda. “No 

documentário participativo, o que vemos é o que podemos ver apenas quando a câmera, ou 
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o cineasta, está lá em nosso lugar.” (NICHOLS, 2012, p. 155). Para isso, houve a utilização 

de trechos contando sobre a gravação desse novo projeto, além do já citado momento onde 

os integrantes revivem a situação onde se sentiram conectados com a música e decidiram 

trazê-la para suas vidas. 

Por fazer parte de um período da história da banda através do meu trabalho como 

produtora dos materiais audiovisuais, criei certa intimidade com os integrantes e também 

entre eles e a câmera. Por isso, concluí que seria muito mais interessante deixa-los contar 

as histórias da forma como enxergavam, descartando qualquer tipo de voz-over. 
 

“Os documentários acrescentam o engajamento ativo do cineasta com os 

participantes de seus filmes, ou com seus informantes, e evitam a exposição com 

voz-over anônima. Isso situa o filme mais honestamente num momento dado e 

numa perspectiva distinta; enriquece o comentário com a textura de vozes 

individuais.” (NICHOLS, 2012, p. 160). 

 

Dando importância para o discurso gerado pelos próprios integrantes, fui em 

busca do caminho onde “(...) a clareza e a franqueza emocional daqueles que falam dão aos 

filmes testemunhais uma característica convincente.” (NICHOLS, 2012, p. 162). 

A escolha de filmar as entrevistas no mesmo local onde as filmagens foram 

realizadas teve o intuito de colocar o valor de ambiente de pertencimento da banda, indo ao 

encontro à ideia de utilizar o lugar como parte da linguagem do filme, ou seja, torna-lo um 

espaço íntimo também ao espectador. Mesmo assim, optei por incluir imagens de arquivo 

em cima principalmente desses momentos, para o que o público pudesse sair junto com a 

banda e assim experienciar sua jornada num âmbito mais geral do que apenas concentrado 

em um só local. Todas as imagens de arquivo fazem parte do meu acervo de material de 

trabalho junto à banda Trampa. Assim, além de colocar o espectador para presenciar toda 

aquela história, eu me coloco também enquanto parte da trajetória do grupo. 
 

“No documentário, o estilo deriva parcialmente da tentativa do diretor de traduzir 

seu ponto de vista sobre o mundo histórico em termos visuais, e também seu 

envolvimento direto no tema do filme. (...) o estilo ou a voz do documentário 

revelam uma forma distinta de envolvimento do mundo histórico.”  (NICHOLS, 

2012, p. 74). 
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O uso dessas imagens de arquivo, mais do que apenas colocar à disposição do 

público aqueles momentos, direciona o olhar e a interpretação que irão construir em cima 

da banda. É a busca por reafirmar a importância daquele trajeto enquanto símbolo do 

sonho-caminho desejado ou mesmo apenas admirado pelo espectador. 
 

“Mesmo que a voz do filme adote a aparência de testemunha acrítica, imparcial, 

desinteressada ou objetiva, ela dá uma opinião sobre o mundo. No mínimo, a 

estratégia de discrição atesta a importância do mundo em si e a ideia singular de 

um cineasta acerca da responsabilidade solene de fazer relatos sobre o mundo de 

maneira razoável e precisa.” (NICHOLS, 2012, p. 79). 

 

A junção das imagens das entrevistas com o material de arquivo não possui 

nenhuma continuidade temporal ou espacial, presente muitas vezes no cinema. Optando 

por um viés mais holístico, tive a possibilidade de construir um discurso através menos da 

continuação retilínea e mais da correlação estabelecida por aquelas gravações, ou seja, o 

significado gerado pelo conjunto da soma das imagens. 
 

“Ao combinar essas incongruências monstruosas, acabamos por juntar o 

acontecimento desintegrado em um todo, mas de acordo com nosso olhar. De 

acordo com o tratamento dado a nossa relação com o acontecimento.” 

(EISENSTEIN apud NICHOLS, 2012, p.133, grifo do autor). 

 

Antes de colocar os integrantes a par das filmagens de arquivo selecionadas ou 

mesmo fazê-los comentar esse material, proposta presente ao longo do filme Moi, un Noir 

(Jean Rouch, 1958), onde o protagonista comenta as situações que nos aparecem em tela, 

decidi por selecionar imagens que tivessem algum peso cinematográfico mas não 

chegavam a se tornar uma descrição visual do que estava sendo falado pelos membros nem 

mesmo um suporte para que eles construíssem o seu discurso. 

O conjunto da execução das músicas exerce a função de dividir com o espectador 

uma espécie de ensaio da banda. Assim, a construção de todo o ambiente onde as músicas 

foram tocadas seguiu essa mesma linha conceitual. A escolha da casa pode trazer uma 

impressão íntima ao manter alguns dos móveis, deixando claro que aquela era uma sala, 

possivelmente inclusive de algum deles – essa interpretação deixo a cargo do espectador. 

Assim também foi a escolha pela disposição dos integrantes, todos em um círculo, virados 
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um para o outro, seguindo o alinhamento característico de ensaios de bandas no geral. Mais 

do que seguir uma regra, busquei causar uma impressão de cumplicidade entre os 

integrantes, que se olhavam durante a execução e performance das músicas. 

Essa instância do produto, apesar de se fundamentar primordialmente nos moldes 

do videoclipe, flerta com algumas diretrizes presentes do documentário de modo 

observativo. Isso porque a banda desempenha a execução das canções sem que eu, 

enquanto Diretora, exerça qualquer função ativa de intervenção durante essa  parte da 

filmagem. As câmeras registram a partir das minhas decisões estéticas uma performance 

que eles criam e desenvolvem sozinhos. Mesmo assim, só o fazem porque o filme se 

desenrola. Estão lá para serem filmados, tocam para que o registro aconteça. Assim, 

encontramos “(...) o poder da imagem na representação do mundo histórico, no mesmo 

momento em que participa da construção de aspectos do próprio mundo histórico. 

(NICHOLS, 2012, p. 152). 

Até porque, as imagens montadas causam a impressão de que aquilo acontece de 

acordo com o olhar do espectador sobre a cena. Mais ainda, de que as músicas são tocadas 

em um só take e tudo o que se assiste faz parte dessa única execução. 
 

“Com frequência, o documentário convida-nos a acreditar piamente que “aquilo 

que vemos é o que estava lá”. Esse ato de confiança, ou fé, pode derivar das 

capacidades indexadoras da imagem fotográfica, sem ser plenamente justificado 

ou sustentado por ela. Para o cineasta, gerar confiança, levar-nos a afastar a 

dúvida ou a incredulidade, pela transmissão de uma impressão de realidade, e 

portanto de autenticidade, corresponde mais às prioridades da retórica do que às 

exigências da ciência. É com algum risco que aceitamos como dogma o valor de 

evidência das imagens.” (NICHOLS, 2012, p. 120, grifo do autor) 

 

Mesmo assim, apesar do flerte, pode-se entender claramente que se trata de um 

mecanismo próprio do videoclipe. Isso porque os vários planos fechados que concentram a 

atuação de um único integrante, não poderiam acontecer sem que algum aparato técnico ou 

parte da equipe fosse surpreendido pela câmera das tomadas gerais, que pegam todo o 

ambiente, sem deixar qualquer recuo que possibilitasse a alocação desses equipamentos e 

equipe. Além disso, foram as várias tomadas realizadas que possibilitaram a diversidade de 

posicionamentos de câmeras e, consequentemente, a diversidade dos planos e seus pontos 

de vista. Logo, a performance da banda pode ser entendida não como um ensaio de fato, 
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mas como uma encenação regular para gerar uma sensação de linearidade e continuidade 

de ação na narrativa. “O que se vê com maio frequência nos clipes é algo assim como um 

efeito de narração, ou um simulacro de ficção (...)” (MACHADO, 2009, p. 180).  

A princípio, podemos ter a impressão de que o videoclipe presente no filme trata-

se daquele tipo definido por Arlindo como o mais primitivo de todos, onde se “faz o clipe 

promocional mais ordinário, mera ilustração de uma canção preexistente.” (MACHADO, 

2009, p. 182). Na verdade, ao optarmos por realizar a gravação do áudio das canções 

enquanto as imagens eram gravadas, geramos um novo produto. Semelhante às canções 

originais por sua estrutura melódica, porém carregadas da organicidade de uma execução 

ao vivo. Existe, assim, uma convergência entre a elaboração musical e a criação 

audiovisual presenciadas pelo espectador. 

“Um show de rock hoje não compreende apenas música (no sentido 

exclusivamente acústico do termo), mas também coreografia, indumentária, cenografia 

(...)” (MACHADO, 2009, p. 183, grifo do autor). Mesmo que o material resultante da 

execução das canções não seja um show, e nem mesmo tenha essa intenção, possui várias 

das características presentes nesse tipo de espetáculo e que também são obrigatórios nos 

filmes de ficção. Isso porque a ambientação de um momento pessoal da banda é 

intencionalmente criada, transformando esse produto em um espetáculo intimista.  

A montagem do produto poderia estabelecer-se de suas formas: a execução das 

músicas separada do momento de entrevista, que funcionaria como um curta-metragem 

associado ao DVD, ou a junção desses dois núcleos em um conjunto só, funcionando como 

um único produto de longa-metragem. Optei pela segunda possibilidade. 
 

“(...) a montagem tem uma função comprobatória. Ela não só aprofunda nosso 

envolvimento com a história que se desenrola no filme como sustenta os tipos de 

alegação ou afirmação que o filme faz sobre o mundo.” (NICHOLS, 2012, p. 

58). 

 

Assim, utilizando a parte documental junto ao momento das canções, construo 

com a montagem um trajeto pela história e desenrolar da banda. As entrevistas e imagens 

de arquivo tomam frente como uma parte essencial para a construção do discurso. O seu 

conjunto estabelece e expressa uma ideia sobre a banda e a sua trajetória. A execução 

daquele novo trabalho representa o que há de presente, o que a banda está construindo 
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agora, enquanto as imagens de arquivo e os discursos desenvolvidos pelos personagens 

através de suas falas se calcam no passado, no que cada um dos integrantes foi e no que a 

banda viveu. Constrói-se, assim, um produto que faz uso da temporalidade do grupo para 

tecer sua estrutura. 

Além disso, os relatos gerados pelos entrevistados são divididos com o espectador 

ao longo do curso do filme, construindo e reafirmando um mesmo discurso, baseado no 

processo de se encontrar em um gênero musical e passar a fazer parte dele. Enquanto 

falam, a montagem mostra a ação do que um dia foi um desejo e agora é real. “Os cineastas 

usam a entrevista para juntar relatos diferentes numa única história.” (NICHOLS, 2012, p. 

160). 

 

 

2.4 O produto 

 

O produto Causa e Efeito se insere nos moldes de documentário ao incluir 

materiais trazidos do mundo histórico, seja em formato de imagens de arquivo ou mesmo 

discursos executados por entrevistados. São as “representações do mundo histórico 

provenientes de perspectivas específicas, tanto contingentes quanto comprometidas.” 

(NICHOLS, 2012, p. 162). 

Entretanto, esse material também é constituído por vídeos da banda executando as 

10 canções que fazem parte do projeto Causa e Efeito. Eles acontecem em formato de 

videoclipe, onde os integrantes interagem através dessas músicas. 

Por conta disso, posso dizer que gerei um produto híbrido em sua orientação 

conceitual, um documentário invadido por elementos trazidos do vídeo. 
 

“O vídeo vive uma proliferação de expressões e impurezas de formas. Por se 

tratar de um meio heterogêneo, ele tem capacidade de transformar e influenciar 

as mais variadas manifestações da arte. As contaminações do vídeo dizem 

respeito às suas infiltrações semióticas nos diferentes campos da estética 

contemporânea. Neste sentido, é possível afirmar que o vídeo redefine as práticas 

de arte nas últimas décadas.” (MELLO, 2004  apud FARO, 2010, p. 03). 

 

Documentário e videoclipe, portanto, se entrelaçam e dão forma a esse produto 

que tem por fim marcar o trajeto da banda Trampa em relação as suas composições atuais e 
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à sua história, marcada pelos motivos que fizeram cada um dos integrantes buscar a música 

como forma de expressão artística. Assim, entende-se que a convergência, tão falada e 

presente na contemporaneidade, pode ser aplicada ao conceito desse produto. 

O documentário se estabeleceu e solidificou dentro do ambiente do cinema, sendo 

considerado um dos seus gêneros. Possui forma própria apesar das infinitas possibilidades 

de ser construído, por meio de linguagens, escolhas estéticas, direcionamento, entre outros. 
 

“Em sua forma de estabelecer asserções sobre o mundo, o documentário 

caracteriza-se pela presença de procedimentos que o singularizam com relação 

ao campo ficcional. O documentário, antes de tudo, é definido pela intenção de 

seu autor de fazer um documentário (intenção social, manifesta na indexação da 

obra, conforme percebida pelo espectador). Podemos, igualmente, destacar como 

próprios à narrativa documentária: presença de locução (voz over), presença de 

entrevistas ou depoimentos, utilização de imagens de arquivo, rara utilização de 

atores profissionais (não existe um star system estruturando o campo 

documentário), intensidade particular da dimensão da tomada. Procedimentos 

como câmera na mão, imagem tremida, improvisação, utilização de roteiros 

abertos, ênfase na indeterminação da tomada pertencem ao campo estilístico do 

documentário, embora não exclusivamente.” (RAMOS, 2008, p. 25). 

 

O videoclipe, por sua vez, é uma expressão clara do desenvolvimento tecnológico 

das últimas décadas e insere-se dentro do ambiente do vídeo, uma forma artística diferente 

da cinematográfica, apesar das suas inúmeras semelhanças técnicas e, muitas vezes, 

conceituais. “Novas tecnologias midiáticas permitiram que o mesmo conteúdo fluísse por 

vários canais diferentes e assumisse formas distintas no ponto de recepção.” (JENKINS, 

2009, p. 38) 

O videoclipe, “capaz ainda de dar continuidade ou novas consequências a atitudes 

experimentais inauguradas com o cinema de vanguarda dos anos 20, o cinema 

experimental dos anos 50-60 e a videoarte dos anos 60-70” (MACHADO, 2009, p. 173), 

consolida sua forma maior de expressão dentro do ambiente da internet, onde ferramentas e 

plataformas tornam a informação infinitamente mais acessível do que acontecia décadas 

atrás. 
 

“Um processo chamado “convergência de modos” está tornando imprecisas as 

fronteiras entre os meios de comunicação, mesmo entre as comunicações ponto a 
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ponto, tais como o correio, o telefone e o telégrafo, e as comunicações de massa, 

como a imprensa, o rádio e a televisão. Um único meio físico – sejam fios, cabos 

ou ondas – pode transportar serviços que no passado eram oferecidos 

separadamente. De modo inverso, um serviço que no passado era oferecido por 

um único meio – seja a radiodifusão, a imprensa ou a telefonia – agora pode ser 

oferecido de várias formas físicas diferentes. Assim, a relação um a um que 

existia entre um meio de comunicação e seu uso está se corroendo.” 

(MCLUHAN, 1983 apud JENKINS, 2009, p. 37) 

 

Essa ascensão na acessibilidade gerou diversas modificações na forma de se 

entender, enxergar e criar dentro do ambiente audiovisual. O efêmero e a dinâmica passam 

a representar uma nova maneira de experimentar e usufruir da comunicação e suas 

vertentes. 
 

“A convergência das mídias é mais do que apenas uma mudança tecnológica. A 

convergência altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, mercados, 

gêneros e públicos. A convergência altera a lógica pela qual a indústria midiática 

opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o entretenimento.” 

(JENKINS, 2009, p. 43). 

 

Assim, a mudança tecnológica advinda com a internet foi responsável por 

transformar nossas necessidades sobre os produtos culturais de consumo. 
 

“A convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que 

venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores 

individuais e em suas interações sociais com outros. Cada um de nós constrói a 

própria mitologia pessoal, a partir de pedaços e fragmentos de informações 

extraídos do fluxo midiático e transformados em recursos através dos quais 

compreendemos nossa vida cotidiana.” (JENKINS, 2009, p. 30). 

 

Portanto, Causa e Efeito nada mais é do que um produto dessa convergência. As 

linguagens cinematográfica e do videoclipe em busca de expressar a trajetória de uma 

banda de Brasília, utilizando seus sonhos, caminhos e sua arte. 
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3 MEMORIAL DE PRODUÇÃO 
 

 

3.1 Processos de Direção 

 

A decisão de que eu estaria a cargo da Direção do produto aconteceu na primeira 

reunião para formular a estrutura e estética do DVD. Como Coordenadora de audiovisual 

da banda desde 2011, qualquer decisão nessa área conta com a minha participação, até pelo 

conhecimento sobre as suas diretrizes estéticas como um todo. Cheguei a realizar vários 

produtos audiovisuais para a banda Trampa onde eu coordenava o andamento, mas ainda 

me faltava segurança para assumir o cargo de Direção e suas responsabilidades. Em 

conjunto com a banda e sua produtora, ponderamos sobre eficácia dessa escolha devido à 

minha pouca experiência na área. Mesmo assim, todos acreditaram muito na minha 

capacidade inventiva e criativa para assinar a Direção do projeto. A partir dali, comecei a 

pensar não apenas sobre o conceito do produto que iríamos gerar, como também a ampliar 

minha visão para as necessidades de todas as outras áreas de uma produção 

cinematográfica. Defini então que haveria o momento de execução das canções, já previsto 

desde que concebemos a ideia do DVD, mas que também haveria o momento de 

entrevistas, para trazer questões pontuais sobre o trajeto da banda.  

Já nessa primeira etapa, entrei em contato com algumas pessoas para convidá-las a 

fazer parte da equipe do filme. Tive o cuidado de escolher pessoas com as quais já tinha 

trabalhado e, assim, conhecia e confiava no potencial criativo, no senso de 

responsabilidade e na postura em set, essencial para o bom andamento das gravações. 

Todos aceitaram o meu convite e, a partir dali, contava com a participação de Isabelle de 

Oliveira e Gyancarlo Francischeto na equipe de Fotografia e Pedro Branco como Montador 

do filme.  

Decidimos em conjunto que toda a parte do Som ficaria a cargo de um dos 

guitarristas da banda, Rafael Maranhão, que já trabalha há anos com Gravação e Produção 

de Áudio. Além dele, contaríamos com a Consultoria para Gravação de Diego Marx, 

Produtor musical de renome da cidade, e com a Assistência de Gravação de Áudio de Luis 

Pellicano, que já fazia parte da equipe da banda nessa área. 
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A produtora da banda, Eli Moura se prontificou assumir o cargo de Diretora de 

Arte, área que já possuía experiência e interesse. Acabou dividindo a função com Daniela 

Diniz, que também assinou a iluminação do filme. 

Assim, grande parte da equipe estava decidida, restando alguns nomes que 

entrariam posteriormente. 

A primeira grande decisão foi a respeito da locação que iríamos utilizar. Era 

obrigatória a escolha de um local que fosse ao encontro do clima intimista buscado para o 

DVD, imprimindo esse sentimento no espectador. Assim, casas noturnas e ambientes de 

show foram descartados, já que os mesmos são locais impessoais onde a execução 

pareceria com um concerto musical e não um ensaio da banda. Avaliei também a 

possibilidade de gravar em um estúdio de filmagem, onde pudéssemos levar a 

indumentária necessária e a iluminação seria facilmente controlada por equipamentos. 

Entretanto, mesmo colocando objetos cenográficos e elaborando uma estrutura de 

iluminação coerente com a proposta, ainda assim havia o medo de o ambiente passar ao 

espectador uma sensação pouco ou nada pessoal. Foi aí que tive a ideia que se concretizou 

no produto – utilizar a casa de alguém como ambiente da filmagem. Em contato com a sua 

família, o vocalista André Noblat fechou o cenário. Gravaríamos absolutamente tudo lá, 

explorando os ambientes distintos de acordo com as intenções de cada momento. A casa 

trazia a vantagem de já possuir os móveis. Eu precisaria apenas aprová-los junto à Diretora 

de Arte.  

Inicialmente, tive a minha primeira reunião com Pedro Branco, o montador, e 

começamos a formular as perguntas que seriam feitas ao longo das entrevistas. A intenção 

desde o começo era contar um pouco da história da banda, evitando cair no mero registro 

historiográfico. Definimos já nesse primeiro encontro que esses momentos entrariam ao 

longo de todo o filme, evitando que uma parte tão essencial acabasse sendo relegada à 

função secundária de “extra” do DVD. Após algumas reuniões, tinha em mãos o roteiro 

das perguntas que seriam feitas aos integrantes. 

Posteriormente, realizei a minha primeira visita à locação junto com a Diretora de 

Arte, Eli Moura, para que pudéssemos avaliar a mobília que a casa já possuía e definir o 

que entraria como parte da cenografia. Grande parte dos móveis eram muito bonitos e 

coerentes com o intimismo que eu havia estabelecido para o filme. Assim, escolhemos 

alguns que fossem ao encontro desta estética. Já tínhamos lá mesmo na casa tudo que 
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entraria em cena, ou seja, não precisaríamos locar ou arrumar mais nenhum móvel para a 

filmagem, que demandaria ainda mais do meu tempo para visitar lojas e casas de pessoas 

para aprová-los. 

Além disso, minha visita tinha o intuito de avaliar as possibilidades do ambiente 

com relação à disposição dos integrantes no espaço da sala. A ideia do círculo com todos 

virados um para o outro em formato de ensaio já estava fechada, então avaliei qual seria o 

melhor lugar para colocá-los sem que eles ficassem muito apertados, impedindo a 

movimentação natural quando estivessem tocando. Nessa visita, vi que a sala tinha várias 

janelas largas. Decidi que elas deveriam ser vedadas para que a luz externa não tivesse 

qualquer tipo de contato e interferência no ambiente de filmagem. 

Em reunião posterior com a banda, pensamos em indumentárias que preencheriam 

o ambiente para deixá-lo característico. Depois de várias especulações, a ideia que se 

destacou foi a utilização de vários abajures pelo cenário. Teriam vários tamanhos e 

formatos diferentes, servindo mais para efeito estético do que como meio de iluminação. 

Durante os dias antecessores ao set, os membros da banda mostraram algumas 

opções de vestuário. Em conjunto com a Diretora de Arte, defini quais seriam as roupas 

utilizadas em set. 

No dia anterior à filmagem, estruturei a organização dos móveis e dos abajures 

junto com a Eli e a Daniela Diniz, bem como marquei o posicionamento de cada um dos 

integrantes. 

No primeiro dia de filmagem, tentei me concentrar ao máximo em direcionar, 

antes das gravações, a postura da banda para que eles fossem na linha conceitual do DVD. 

A banda Trampa é conhecida pela sua performance do palco, de grande força e 

expressividade, característica do gênero musical. Entretanto, por se tratar de um produto 

intimista, era preciso conter as atitudes mais agressivas, buscar um meio termo para que 

suas expressões corpóreas não destoassem do resto da estética do filme. Após conversar 

previamente com todos sobre a importância de se portarem de maneira mais contida, tive o 

cuidado de direcioná-los com relação a isso durante os intervalos de todo o percurso de 

gravação. 

Outra função importante foi controlar ao máximo a dispersão dos integrantes que, 

entre as músicas, começavam a tocar seus instrumentos ou conversar, dificultando a 
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agilidade de comunicação. A concentração era sempre colocada como essencial para o 

andamento do set. 

Faltavam quatro músicas e todos estávamos muito cansados por conta dos atrasos 

e das adversidades técnicas sofridas. Assim, decidi que a filmagem das canções restantes 

aconteceria no dia seguinte, permitindo um mínimo de descanso necessário para o bom 

andamento do segundo dia de gravação. 

O segundo dia de set começou praticamente no horário previsto e as dispersões já 

estavam muito mais controladas. Mesmo assim, a execução das canções levou mais tempo 

do que eu imaginava, terminando na metade da tarde. Aqui, uma decisão importante se 

anunciava. Como as filmagens foram cansativas e tiveram duração maior do que a 

esperada, caberia a mim definir se as entrevistas aconteceriam naquela tarde. Depois de 

ponderar sobre as implicações dessa decisão, mantive a filmagem das entrevistas para o 

mesmo dia. Enquanto algumas pessoas da equipe foram providenciar o que seria 

necessário para fazer o churrasco, e eu me concentrei no roteiro, definindo a ordem dos 

entrevistados e estruturando de forma sólida como cada uma das perguntas que seria 

levantada.  

Para realizar o som direto das entrevistas, pude contar com o André R. Gomes, 

com grande experiência na área. Após sua finalização, demos início ao processo de 

desprodução do set, onde toda a equipe de filmagem de prontificou a ajudar. 

Decidi que assistiria posteriormente o material junto com o editor para avaliarmos 

sua qualidade para utilização no filme. Quando isso aconteceu, percebemos que algumas 

perguntas não tinham sido levantadas de forma que direcionassem às respostas esperadas. 

Também demos falta de outras questões relevantes para o material final. Assim, determinei 

que toda a parte de entrevistas seria gravada novamente, dessa vez com um roteiro 

atualizado. Nessa ocasião, optei pela inclusão de imagens de arquivo da banda no 

documentário. Utilizar parte do meu acervo de gravações da banda em shows, na gravação 

do álbum e situações de descontração, seria uma forma de materializar ainda mais o meu 

olhar da banda no filme. Os materiais de arquivo teriam também a função de intensificar a 

jornada de descoberta do espectador sobre a banda, fazendo parte daqueles momentos. 

Vivenciando-os na medida em que evidenciados na tela.  

Enquanto o último set de entrevistas não acontecia, o processo de montagem foi 

iniciado. Realizei uma pré-organização do material e entreguei ao editor. Pedro Branco 
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terminou de ordenar e sincronizou todas as filmagens. Tivemos um encontro onde expus 

minhas intenções com relação às características da montagem. Meu objetivo era que o 

conjunto dos cortes demonstrasse um passeio do olhar sobre a cena. Assim, o espectador 

nunca ficaria preso tempo demais em um integrante, mas flutuando por todos eles, como 

alguém que estivesse presente naquela execução e fosse construindo a cena na medida em 

que transportasse o seu olhar por cada um dos membros da banda. Mesmo assim, lhe dei 

enorme liberdade, entendendo a montagem como um espaço criativo onde ele, enquanto 

profissional, poderia se expressar. 

Ao invés de ter acesso a todo o material das canções editado de uma vez, optei por 

receber cada música na medida em que seu corte era finalizado para que pudesse apontar 

minhas opiniões e pedidos de alterações para assim irmos concluindo as músicas de 

maneira autônoma. O processo demandou algum tempo e, depois de todos os cortes 

fechados, Pedro Branco iniciou a pós-produção das canções, ou seja, a colorização. 

Seguindo a mesma estratégia, na medida em que ele fechava uma música, me passava para 

aprovação. O processo assim se sucedeu até que todas as 10 canções foram finalmente 

concluídas. Tudo isso aconteceu antes da realização da última filmagem das entrevistas, 

concentrando todas as nossas atenções apenas nesse material. 

O set final das entrevistas aconteceu no mesmo ambiente da casa. Minha decisão, 

como já citada anteriormente, teve o intuito de estabelecer o local como espaço íntimo da 

banda e, consequentemente, do espectador. Dessa vez, o montador esteve em set 

acompanhando o andamento das entrevistas. Dei a ele liberdade para colocar questões, 

direcionando o material no sentido esperado para o produto final. 

Optei nessa ocasião por uma equipe de set reduzida, evitando a dispersão e 

qualquer possibilidade de atraso. Também para tornar o espaço da realização das 

entrevistas confortável e pessoal, deixando a banda mais à vontade. Assim, o próprio editor 

realizou o Som direto e eu e a Isabelle de Oliveira assumimos as câmeras. 

Rodadas as entrevistas, o material foi para as mãos do montador novamente para 

que ele realizasse o processo de corte e finalização do produto. Nessa parte, tive uma 

participação bem mais ativa, acompanhando a escolha do material e selecionando as 

imagens de arquivo de acordo com as necessidades e intenções de cada momento. 

Depois de montadas as entrevistas e materiais de arquivo, fizemos finalmente a 

junção dos dois núcleos, dando ao produto a sua conclusão. O montador Pedro Branco 
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propôs a utilização de imagens de arquivo na canção “O que restou? (Tempo)” para criar 

uma estrutura mais orgânica e ao mesmo tempo sensível da utilização desse material, 

fugindo da forma já convencionada na estrutura diegética. Assim, através da inserção desse 

material, temos um movimento contínuo que conecta esses personagens através do tempo e 

de uma forma mais fiel e lúdica, funciona como um espelho que evidencia o momento da 

performance. Através do precedente aberto por essa abordagem e tendo em vista o olhar 

sensível dedicado ao tratamento do material, a revelação anterior da temporalidade dos 

personagens seguiu em nova excursão, desta vez relevando o momento da performance 

através do discurso auto referenciado do aparato cinematográfico. Assim, pessoas da 

equipe e momentos da gravação do filme puderam ser evidenciados, gerando um momento 

de cumplicidade da própria realização do produto com o seu espectador.  

 

 

3.2 Processos de Direção de Fotografia 

 

Desde que ingressei na faculdade, em 2008, percebi que a minha área de interesse 

dentro do cinema era a Fotografia. Assim, participei da equipe de Fotografia de diversos 

curtas-metragens ao longo do curso, ganhando experiência e conhecimento na área.  

Ao entrar para a equipe da banda Trampa, foi essa a minha maior atuação, seja em 

fotografia still ou filmada. Ao longo desses anos de trabalho, consolidei uma estética 

fotográfica própria para os produtos audiovisuais em geral. Muitas câmeras na mão, buscas 

pelo foco, planos detalhes, trazendo o ar efêmero daquele momento para o vídeo. Assim, 

alguns daqueles princípios foram transferidos para o conceito da Fotografia do DVD. 

Com menos desfoques, mas mantendo vários planos fechados, determinei que 

apesar de utilizar tripé e shoulder durante as gravações, os planos não seriam estáticos, mas 

estariam sempre procurando de forma sutil o integrante. As movimentações de câmera não 

seriam bruscas, por isso a utilização dos aparatos, dando mais estabilidade para as imagens. 

Mesmo assim, minha intenção era evitar sempre os planos parados – com exceção dos 

planos gerais –, para gerar um pouco mais de dinâmica para a cena sem chegar a tremer as 

imagens. Assim, a câmera passearia em vários momentos do rosto do integrante filmado 

para o seu instrumento, dando uma outra perspectiva daquela execução. Apesar desse 

direcionamento bem estabelecido e dividido com a equipe de Fotografia, deixei claro que 
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eles tinham certa liberdade para realizar movimentações e planos inventivos, exercitando 

sua capacidade criativa sem fugir muito do que já havia sido proposto. 

Eu elaborei um mapa de câmeras de forma tal que tivéssemos dois planos gerais 

distintos e um plano frontal e um de perfil de cada integrante. Para isso, seriam realizados 

três takes completos de cada canção. Fiz a marcação com a Isabelle Oliveira e o Gyancarlo 

Francischeto, que fariam a operação de câmera junto comigo. Assim, a primeira tomada 

contava com um plano geral estático em tripé e mais três planos fechados nos integrantes 

feitos por nós cinegrafistas. A segunda tomada contava com um plano geral em outra 

angulação e, novamente, mais três planos fechados em integrantes. Para a última tomada, a 

câmera estática, sem cinegrafista, ficou concentrada no baterista e nós três fizemos mais 

planos fechados dos integrantes. Com isso, o montador teria sempre a possibilidade de 

cortar para qualquer um dos integrantes, desde que não tivesse em conflito de continuidade 

com o plano anterior. 

Destaco a canção Causa e Efeito, que dá nome ao álbum e ao filme. Por ter grande 

relevância, além das tomadas previstas realizamos mais duas, onde nós fizemos, com 

câmera na mão, planos detalhes e passeamos de forma livre pelo ambiente dos músicos. 

Nesse momento, dei total liberdade para que os dois cinegrafistas registrassem aquilo que 

lhes soasse mais interessante e fiz o mesmo. Essa é, sem dúvida, a música mais completa 

em termos de movimentação de câmera, saindo do plano mais geral que integra a banda 

inteira até outros muito fechados, de pequenos recortes dos instrumentos ou dos músicos. 

Para a Iluminação, tivemos acesso a um equipamento de grande qualidade e que 

nos permitiu elaborar as luzes de forma complexa. Daniela Diniz, que assinou como 

Iluminadora, já tinha experiência com mesa de luz e foi a grande responsável por esse 

aspecto criativo do produto. Na medida em que ela ia propondo possibilidades, nós 

testávamos juntas e eu escolhia o que mais acreditava estar de acordo com a proposta geral 

do filme. Tive como imprescindível utilizar a Iluminação como parte da Linguagem do 

material, ou seja, cada uma das decisões era feita com base nos significados que aquele 

conjunto traria para a cena. Optamos por um ambiente mais escuro, com contrastes fortes, 

buscando o clima de intimidade que eu almejava. Além disso, ligamos vários fresnéis na 

mesa de luz para obter total controle sobre as cores das luzes. Os fresnéis foram dispostos 

ao longo de todo ambiente para, não apenas iluminar a cena, mas dar coloração a todas as 

canções. Após realizarmos vários testes, definimos que as músicas mais calmas contariam 
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com tons frios, sempre puxados para o azul/roxo, enquanto as mais pesadas e agitadas 

seriam realizadas em uma ambientação mais quente, variando pelo laranja/vermelho. A 

música Causa e Efeito teve aqui também um cuidado especial. Optamos pela cor verde 

unicamente para essa canção, que assim se sobressaiu do resto das músicas. Dessa maneira, 

as cores predominantes de cada canção relevariam o seu sentimento e sua intenção. 

Músicas introspectivas, com letras mais densas teriam um clima mais fechado, enquanto as 

mais abertas e agressivas, teriam a força da iluminação quente ao seu favor. 

Decidimos por colocar algumas lâmpadas de tom quente nos abajures, variando 

entre vermelho, laranja e amarelo. As outras luminárias ficariam com lâmpadas brancas. 

Com o intuito predominante de caracterizar o ambiente, os abajures acabaram se tornando 

também focos de luz importantes para a iluminação de alguns dos integrantes. Assim, a 

disposição deles foi testada diversas vezes até que chegamos no resultado que nos parecia 

mais equilibrado e interessante para a cenografia. 

Como já citado, realizamos a vedação de todas as janelas e aberturas que 

possibilitassem contato da luz externa no ambiente que seria filmado. Além de criarmos 

uma maior liberdade com relação aos horários de gravação, teríamos um controle preciso 

de qualquer luz que fizesse parte da mise-en-scène.  

Tive um grande aprendizado nessa área. Ganhei familiaridade com a mesa de luz 

que, por ser muito mais frequente no teatro, eu nunca tinha operado. Também exercitei de 

forma intensa minha capacidade criativa e conceitual para criar uma iluminação concisa e 

coerente. Nada do que foi decidido em termos de coloração teve sua aprovação apenas pela 

fruição estética. Cada possibilidade era pensada em termos de significado para o filme. 

Por fim, tivemos a possibilidade de trabalhar com diversas câmeras. Todas eram 

semiprofissionais do tipo DSLR, o que facilitou o seu manuseio, já que são muito 

intuitivas, e também enriqueceu a mobilidade, pois são câmeras pequenas e leves. 

Contamos com a minha T3i (Canon), a T3i (Canon) da Isabelle, uma D7000 (Nikon) e uma 

7D (Canon), as duas últimas emprestadas. Todas permitem a gravação em 1080HD, 

gerando imagens de extrema qualidade e precisão. 

Para os planos gerais, mantive as lentes com zoom (24 – 135mm) em sua forma 

mais aberta, gerando imagens de grande angular. Assim, todos os integrantes e o ambiente 

estariam presentes no quadro. Para os outros planos, priorizei a utilização de lentes 50mm, 

que, em câmeras cropadas, como era o caso, se comportam como uma lente teleobjetiva de 
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aproximadamente 80mm. A abertura padrão foi de f1.8. Assim, diafragma e as 

características da lente geraram a menor profundidade de campo possível. Meu objetivo 

com isso era manter o fundo da imagem fora de foco e destacar o integrante na imagem. 
 

“As máquinas de bens simbólicos possuem a capacidade de já produzir, em seu 

próprio interior, uma linguagem específica a elas. Todos nós sabemos, por 

exemplo, a diferença de se escolher um tipo ou outro de câmera fotográfica, para 

poder tirar fotografias de uma determinada maneira desejada. Cada câmera, cada 

jogo de lentes, cada filme possui estruturas simbólicas. Isso representa estruturas 

de linguagem que, independentemente do que se intenciona criar, já permitem 

que estejamos em diálogo com uma dada realidade, ou seja, já contêm seus 

ditames de linguagem a partir da construção de próprio dispositivo. Passamos a 

perceber que não podemos conceber essas máquinas como um mero suporte na 

arte. Elas são linguagens mediadoras entre nós e uma percepção do mundo.” 

(MELLO, 2004 apud  FARO, 2010, p. 07). 

 

 

3.3 Processo de produção 

 

A produção do DVD Causa e Efeito foi um dos maiores desafios, já que não 

contamos com ninguém que assumisse essa função. Na prática, eu, o Rafael Maranhão 

(guitarrista da banda), a Eli Moura (produtora da banda) e o André Noblat (cantor da 

banda) realizamos as obrigações normalmente demandadas ao Produtor. O vocalista André 

Noblat foi o grande responsável por conseguirmos grande parte dos equipamentos de 

fotografia, iluminação e som, além de conseguir a locação que utilizamos. Por isso, 

achamos justo que ele assinasse a função de Produção Executiva do DVD. Mesmo assim, 

eu tive que me responsabilizar pela produção de diversas coisas ao longo do set. 

A vedação das janelas da sala foi realizada por mim e pela Diretora de Arte, Eli 

Moura. Fomos três dias seguidos durante a semana de gravação para a casa com os 

materiais e colocamos placas de E.V.A. preta coladas com Fita Crepe por todas as partes 

que haviam passagem de luz natural. Foi um trabalho exaustivo, que demandou muitas 

horas dos nossos dias. A colagem foi feita sempre na parte externa da sala, evitando que o 

material ficasse evidente para a câmera. 
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Os abajures foram conseguidos de várias formas. Primeiro, fui com a Eli Moura 

até uma loja especializada nesses artigos. Conseguimos apoio e pegamos 12 abajures de 

tamanhos e formatos completamente distintos. Mesmo assim, eram necessários mais 

alguns. Entrei em contato com diversos amigos, que se prontificaram a ajudar, e fui busca-

los na casa das pessoas. 

O Rafael Maranhão foi buscar grande parte dos equipamentos de som que 

utilizamos em set, enquanto eu fui aos locais onde conseguiríamos os equipamentos de 

iluminação. Ao total, fui até a Fac/UnB, a Cinevideo, ao Estúdio Madruga e a RPS 

Tecnologia para Eventos para juntar tudo o que seria necessário. 

A compra dos vários materiais de todos os materiais utilizados – pilhas, fita crepe, 

fita  Silver Tape, placas de E. V. A., adaptadores de tomada, extensões elétricas, entre 

outros – foi realizada por mim e pela Eli Moura. 

Fui responsável pelas duas câmeras que conseguimos emprestadas para utilizar na 

gravação. Assim, também tive que ir à casa das pessoas para buscar, bem como devolver 

quando o set foi finalizado. 

O cronograma de filmagem, que normalmente é estabelecido em conjunto pelo 

Produtor e Diretor, foi feito por mim. Ao raciocinar sobre a melhor dinâmica com relação 

aos dois núcleos de filmagem – músicas e entrevistas – determinei os horários e dias 

reservados para eles. O primeiro dia seria utilizado para a gravação das canções, o segundo 

para as entrevistas. Elaborei as Ordens do dia e enviei para toda a banda e equipe. 

O primeiro dia de filmagem teria duração prevista de 12 horas, com a chegada da 

equipe e banda às 09 horas, passagem de som da banda às 10 horas, almoço às 12h, início 

das filmagens às 14 horas e finalização do set às 21 horas. Vários empecilhos técnicos 

impediram que as filmagens começassem e terminassem no horário previsto. 

Primeiro ocorreram problemas com os equipamentos de áudio. Assim, a passagem 

de som aconteceu depois do almoço, já com atraso. Depois, durante a gravação das 

canções, a bateria de uma das câmeras estava fraca e o carregador não estava lá. Tive que 

entrar em contato com um amigo que possuía o mesmo modelo e pedir o seu carregador 

emprestado. Pessoas da equipe foram buscá-lo e o set sofreu mais um atraso, primeiro em 

pegar o equipamento e depois para carregar minimamente a bateria. 

Assim, passamos de meia-noite e apenas seis músicas haviam sido executadas. 

Ficou decidido que a conclusão das canções aconteceria no dia seguinte. 
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O segundo dia de filmagem não sofreu atraso para começar. Mesmo assim, a 

execução das músicas levou bastante tempo e a parte das entrevistas começou por volta das 

16 horas. Como esse núcleo dependia unicamente de luz natural, já que filmamos na área 

externa da casa, foi preciso agilidade para que terminássemos antes do pôr-do-sol.  

Apesar dos percalços, conseguimos finalizar tudo a tempo e começamos a 

desprodução do local. As empresas Cinevideo e RPS Tecnologia para Eventos ficaram 

responsável por buscar os seus equipamentos no dia seguinte. Mesmo assim, tivemos 

organizar e limpar todo o espaço e, também no dia seguinte, devolver os restante do 

material técnico. Levei as câmeras de volta aos seus donos, bem como os abajures. As 

luminárias emprestadas da loja foram levados pela Eli Moura. Também devolvi nesse dia 

tudo que eu peguei da Fac/UnB e o Rafael Maranhão realizou essa tarefa com todos os 

equipamentos de som. 

A segunda leva de entrevistas aconteceu no mês de setembro e a produção foi 

mínima. Reservamos gravador e boom da Fac/UnB. Utilizamos minha câmera e a da 

Isabelle de Oliveira, a cinegrafista chamada para essa ocasião, e não foi necessária 

nenhuma iluminação além da natural. Também não houve cenografia adicional. A 

gravação durou em torno de 3 horas e no mesmo dia devolvemos os equipamentos de som. 

 

 

3.4 Dificuldades e soluções 

 

A primeira grande dificuldade aconteceu pela falta de alguém que assumisse o 

cargo de Produção do DVD. Para isso, me organizei com a parte mais ativa da banda e 

com a equipe para dividir tarefas e tornar possível a obtenção de tudo o que era necessário. 

Mesmo assim, acabei acumulando muitas obrigações, o que interferiu no meu bem-estar e 

na minha disposição durante o set. Além do cansaço, me concentrei menos do que desejava 

na minha função criativa de Direção e Direção de Fotografia nos dias anteriores a 

gravação. Utilizei principalmente a noite anterior para me focar nessas funções. Depois de 

finalizado, conversei com a banda sobre a obrigatoriedade de alguém como Produtor em 

realizações de grande porte futuras. 

Do dia da filmagem, o primeiro fato problemático foi o atraso. Não possuo 

conhecimento sobre equipamentos ou ferramentas da área de Som. Assim, minha única 
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intervenção foi em informar o tempo de atraso em algumas situações pontuais na tentativa 

de agilizar o processo.  

Já durante a gravação, um dos maiores dificultores foi a postura dos integrantes da 

banda. Hora eles começaram a tocar os seus instrumentos, hora conversaram entre si 

assuntos paralelos, gerando enorme dificuldade de comunicação e agilidade. Assim, em 

todos os momentos que terminávamos de rodar, eu pedia concentração e foco, contendo a 

dispersão de todos. 

Como a sala estava toda vedada e as portas fechadas, o ambiente ficava quente 

rapidamente. Em todos os momentos que parávamos de filmar, os integrantes queriam sair 

para fumar ou mesmo respirar ar fresco. Tentei estabelecer um meio termo e determinei 

que haveria um pequeno intervalo de 5 minutos cada vez que uma música fosse concluída, 

ou seja, depois da realização das três tomadas completas. Assim, aproveitei para unir a 

troca de posicionamento das câmeras e as saídas, evitando ainda mais atrasos. 

A solução para a falta do carregador, como já citado, foi conseguir um substituto 

com um amigo, permitindo o andamento do set. 

A primeira leva de perguntas não gerou o resultado esperado. Entendi que havia 

cometido algumas falhas na hora da composição das entrevistas. Assisti o material várias 

vezes para encontrar as falhas, seja na elaboração das questões ou pela faltas destas. Como 

solução, exigi uma nova filmagem e reestruturei o roteiro para que o resultado atingisse os 

objetivos. 

Durante a montagem, a primeira problemática que surgiu foi a quantidade de 

planos. Foram 12 ao total, sendo que 2 foram descartados pelo editor. Mesmo assim, o 

número de quadros dificultou o processo de cortes, sendo impossível a utilização da 

ferramenta “Multi-câmera”, que existe justamente para facilitar esse tipo de edição, mas 

que é limitado a um número menor de câmeras na versão do programa de edição que Pedro 

Branco utilizou. Como solução, ele mesmo propôs algumas ideias para evitar alguns planos 

desnecessários, bem como otimizar outros em produções futuras. 

Outro problema de montagem aconteceu pela discrepância das cores das imagens. 

Eu tive o cuidado de ajustar a configuração de todas as câmeras e realizar testes para que o 

resultado ficasse o mais homogêneo possível. Mesmo assim, havia uma diferença clara 

entre as colorações e quantidades de luz, em especial com relação a D7000, que era a única 

câmera de outra marca. Assim, o processo de colorização não foi apenas para realçar certos 
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contrastes e cores, mas também para alterá-los tornando o produto mais linear. Isso gerou 

um resultado mais escuro e contrastado do que o previsto. Mesmo assim, coerente com a 

proposta e interessante esteticamente. 

A última dificuldade da montagem aconteceu devido ao tempo curto que restava 

para editar as entrevistas e materiais de arquivo. O editor tinha uma viagem programada 

onde passou três semanas fora da cidade. Entendendo que a parte documental era de 

extrema relevância para o produto final, eu fiz questão de participar ativamente, 

interferindo na escolha das falas e determinando a seleção dos materiais de arquivo. Assim, 

tive que esperá-lo retornar para que déssemos início ao processo. Ao total, foram 5 dias 

intensos, onde nós dois nos concentramos inteiramente na edição desse núcleo. Mesmo 

com o cansaço inevitável, ficamos bastante satisfeitos com o produto gerado. 

Durante esse período, percebi uma última falha. Os dois ambientes da casa – sala 

e parte externa – não tinham qualquer conexão visual explícita. Mesmo que a realização de 

todas as filmagens tenha se concentrado em um único local, essa intenção provavelmente 

não ficaria clara ao espectador, já que não havia nenhum elemento que ligasse os dois 

lugares. Poderiam perfeitamente ter sido filmados em locações distintas. Logo, a intenção 

de utilizá-lo como ambiente íntimo da banda não foi bem sucedida. Mesmo assim, a vasta 

utilização de materiais de arquivo fez com que o resultado final se fixasse um pouco menos 

naquele ambiente. Também optamos por utilizar – ao máximo que a montagem permitiu – 

os planos mais fechados gravados nas entrevistas, concentrando a imagem nos membros da 

banda. 
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4 CONCLUSÃO 
 

 

4.1 Aprendizado 

 

O DVD Causa e Efeito foi um enorme desafio para mim. Além de ser o meu 

primeiro trabalho de direção, comecei com um longa-metragem que utiliza as linguagens 

do documentário tradicional e também do videoclipe. Assim, trilhei um longo caminho 

para desvendar todos os conceitos do projeto e como eu utilizaria as ferramentas do 

Audiovisual. 

O meu maior aprendizado foi, sem dúvida, com relação à função de Direção no 

filme. Eu já pensava em termos de conceito ao realizar os meus produtos audiovisuais, 

independente de estarem associados a banda Trampa. Sempre dei muita atenção e 

importância para a Linguagem cinematográfica enquanto forma de expressão e discurso. 

Mesmo assim, esse processo foi consideravelmente intensificado com o DVD. Era 

necessário tomar cada uma das decisões com muito cuidado, zelando pela coerência e 

qualidade do produto final. 

Além disso, ser responsável por grandes decisões em todas as áreas ampliou 

muito os meus horizontes sobre o fazer cinematográfico. Existe grande complexidade por 

trás de cada setor criativo, o que me exigiu muita ponderação para respeitar o olhar 

artístico de cada membro da equipe sem deixar que ele interferisse nos contornos 

conceituais que eu estabeleci. 

Também cresci muito com relação ao tratamento em nível pessoal. O ambiente de 

set geralmente tente a ser muito estressante. Nesse caso, não foi diferente. Vários momento 

de extrema tensão exigiam que eu tomasse cuidado redobrado ao falar com membros da 

banda e da equipe. Cheguei a cometer alguns deslizes, dos quais me desculpei logo em 

seguida, buscando ao máximo não reproduzi-los. Assim como eu, todos do set passaram 

pelas situações de estresse. Entendi que, enquanto Diretora, deveria buscar acalmá-los e 

direcionar o clima das filmagens, ao invés de me contaminar por ele. 

Na Fotografia também adquiri enorme crescimento. Mesmo que já tenha exercido 

a função de direção nessa área anteriormente, cada projeto contém as suas idiossincrasias. 

A criação do mapa de câmeras, o manuseio da mesa de luz, a concepção da iluminação, a 
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escolha pela disposição das luzes, a própria operação de uma das câmeras, cada uma dessas 

etapas foi um desafio. 

Eu não estava ali como executora de um projeto alheio, seguindo ordenações e 

protocolos externos. Aquele era o meu projeto, delineado e concebido por mim. Isso gerou 

uma visão de responsabilidade sobre cada uma das minhas ações que eu nunca tinha 

vivenciado antes.  

 

 

4.2 Destino 

 

A apresentação do Trampa Sinfônica, realizada em 2008, lhes rendeu o primeiro 

DVD que, desde a sua prensagem, foi responsável pela maior parte das vendas dos objetos 

promocionais da banda. Porém, além de o projeto ter sido finalizado em 2011, não retrata o 

momento musical atual do grupo. A realização desse novo CD, com uma roupagem mais 

madura e concisa, gerou a necessidade de elaborarmos um material audiovisual 

relacionado ao álbum. Assim, o projeto Causa e Efeito, desde a sua concepção, tinha o 

intuito de transformar-se em um novo produto comercial de divulgação da banda. 

A primeira estratégia vai ser fragmentar o DVD, recortando cada uma das 

canções, totalmente autônomas, para divulgá-las no canal do YouTube da banda. Os vídeos 

serão lançados um a um semanalmente, gerando uma campanha promocional online com 

duração de 10 semanas. A parte das entrevistas, entretanto, vai ser exclusiva do DVD. 

Assim, os fãs vão poder ter acesso às canções nesse formato de execução, mas não vão ter 

contato com a parte documental do filme pela plataforma da internet. 

Posteriormente, vamos realizar a prensagem do DVD, iniciando o seu processo de 

venda, que acontecerá nos shows da banda, no site oficial e também em lojas 

especializadas. Assim, o material final enquanto narrativa só poderá ser acessado por quem 

adquirir o produto físico, dando a ele um diferencial. 

Não planejo indica-lo em Mostrais ou Festivais de cinema. O produto realizado 

interessa a um público específico, composto por fãs ou interessados na banda e também 

músicos. Assistir a execução de 10 canções não seria de interesse em um ambiente onde se 

espera ver filmes em que a história predomina, seja em formato de ficção ou advinda do 

mundo histórico. Também não tenho interesse em desmembrar o material, utilizando 
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apenas a parte documental de entrevistas e imagens de arquivo para gerar um novo produto 

que poderia ter espaço em Festivais. Tenho a convicção de que a riqueza dessa produção 

está justamente em seu conjunto e em sua estrutura. Portanto, perderia muito da sua 

característica.  

Pretendo, em um âmbito mais pessoal, utilizar o DVD Causa e Efeito como parte 

do meu portfólio artístico. É um filme expressa muito o meu olhar e minha estética 

cinematográfica, principalmente com relação ao estilo de Fotografia. Procurei sempre 

colocar muito de mim no projeto, realmente assinando a Direção em termos práticos. Além 

disso, no quesito técnico, demonstra muito da minha capacidade enquanto cineasta. Assim, 

é um produto que pode perfeitamente ser utilizado como vitrine para o que eu posso 

realizar com outras bandas e mesmo em outras instâncias fora da música. 

 

 

4.3 Próximos desafios 

 

O primeiro desafio é mostrar o resultado desse trabalho para algumas pessoas, 

desde integrantes de bandas, cineastas, público dos meios musical e cinematográfico e 

mesmo interessados no assunto. O intuito é obter opiniões honestas e compreender os 

efeitos que o produto causou. Entender melhor quais foram os aspectos técnicos falhos e 

também os que se destacaram, quais foram as impressões e sensações e, principalmente, se 

o objetivo maior do filme foi alcançado, mesmo fora do círculo de fãs da banda. Ao 

receber e filtrar as críticas sobre esse DVD, vou me sentir mais preparada para dar início 

aos meus novos projetos. Para isso, pretendo realizar uma sessão só para convidados. A 

seleção destes vai acontecer respeitando as categorias já citadas e todos vão estar cientes 

que estarão ali para julgar o filme. 

Apesar das dificuldades, gostei muito da função de Direção. Mudou 

completamente a minha visão de um set e ampliou meus conhecimentos sobre todas as 

outras áreas. Além do mais importante, que foi gerar um produto a partir de ideias, 

imprimindo meu olhar e um pouco da minha visão de mundo. Como desafio inicial, 

pretendo utilizar todo o aprendizado adquirido nesse set para responder pela Direção de 

projetos futuros e realizar outros produtos audiovisuais, tanto para a banda Trampa, como 

para diferentes grupos da cidade. Entendendo que meu maior interesse de atuação 
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profissional é em unir minhas qualificações com o rock, nada mais coerente do que 

trabalhar em clipes e vídeos das bandas que respondem por esse gênero musical em 

Brasília. 

Como a minha intenção inicial era realizar um documentário curta-metragem 

sobre o rock atual de Brasília, pretendo utilizar o conhecimento adquirido com o DVD 

Causa e Efeito para dar continuidade a esse projeto. O objetivo é delinear o cenário 

roqueiro brasiliense em seu estado contemporâneo. Entretanto, mudei completamente a 

intenção do filme. O que antes era para ser um documentário em seus moldes tradicionais, 

agora pretende se estabelecer dentro do ambiente do experimentalismo. 

Portanto, não vou realizar entrevistas ou qualquer outro aparato que dê um tom 

informativo ou muito datado ao filme. Ao contrário, quero me calcar em elementos líricos 

de representação e ferramentas do cinema experimental. Minha busca não é mais por uma 

narrativa linear, e sim pela experiência sensorial causada dentro do ambiente do rock. As 

casas noturnas, pubs e locais de Brasília que abarcam esse gênero musical geralmente são 

escuros, com luzes coloridas e muito movimento, seja por parte das bandas que se 

apresentam, como também do público que assiste aos eventos. Assim, minha busca é por 

gerar um produto que passeie pelo cenário, sem se fixar em nada, transportando para o 

filme a sensação imagética e sonora de viver e frequentar esse espaço. 

Para isso, pretendo pesquisar referências teóricas, fílmográficas e videográficas, 

que vão me ajudar a compreender qual é a estética que eu busco e quais são os conceitos 

que eu quero trazer para esse novo projeto. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   48	  

BIBLIOGRAFIA 
 

 

CARRIERE, Jean-Claude. A linguagem secreta do cinema. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2006. 

 

FARO, P. Cinema, vídeo e videoclipe: relações e narrativas híbridas. 2010. Dissertação 

(Mestrado em Comunicação e Semiótica) – Programa de pós-graduação em Comunicação 

e Semiótica, Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2010. 

 

JENKINS, Henry. Cultura de convergência: a colisão entre os velhos e novos meios de 

comunicação. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2009. 

 

MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. 5. ed. São Paulo: SENAC, 2009. 

 

NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. 2. ed. Campinas/SP: Papirus, 2012. 

 

RAMOS, Fernão Pessoa. Mas afinal... o que é mesmo documentário? São Paulo: 

SENAC, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   49	  

FILMOGRAFIA 
 

 

ENCOUNTERS at the End of the World. Direção: Werner Herzog. Estados Unidos: 

Creative Differences Productions, 2007. 99 min. Formato: 35mm. 

 

MAN of Aran. Direção: Robert J. Flaherty. Reino Unido: Gainsborough Pictures, 1934. 

76 min. 35mm. 

 

METAL – A Headbenger’s Journey. Direção: Sam Dunn, Scot McFadyen, Jessica Joy 

Wise. Canadá: Benger Productions, 2005. 96 min. 

 

METTALICA – Some Kind of Monster. Direção: Joe Berlinger, Bruce Sinofsky. 

Estados Unidos: Radical Media, Third Eye Motion Picture Company, 2004. 141 min. 

Formato: 35mm. 

 

MOI, um Noir. Direção: Jean Rouch. França: LesFilms de la Pléiade, 1958. 70 min. 

Formato: 35mm. 

 

SEARCHING for Sugar Man. Direção: Malik Bendjelloul. Suécia, Reino Unido: Red Box 

Films, Passion Pictures, 2012. 86 min. Formato: 35mm, D- Cinema, DPC. 

 

SOUND City. Direção: Dave Grohl. Estados Unidos: Therapy Content, Roswell Films, 

2013. 108 min. Red Epic. 

 

THIN blue Line, The. Direção: Errol Morris. Estados Unidos: American Playhouse, 1988. 

103 min. Formato: 35mm. 

 

 

 



	   50	  

ANEXOS 
 

 

Anexo A: ROTEIRO ENTREVISTAS 

 
Começa com som de neguinho ligando as paradas – amplificador ligando, conectando 
cabos (2 ou 3), testando microfone (batida), bumdadas, caixadas, baquetas caindo no chão. 
 
DVD: 
- Escuro, créditos entrando, barulhos da galera ligando as paradas, rindo, SOM 
AMBIENTE 
 
- FURACÃO 
 
- ENTREVISTA: Introdução da história da banda (“nós somos o trampa” em tom 
descontraído); Arnoldo fala sobre entrada na banda 
 
- LIBERTAR 
 
- GRITE, POR FAVOR 
 
- ENTREVISTA: Imagem do Trampa Sinfônica com neguinho falando sobre o TS. Fim da 
entrevista falando que o projeto de 2011 foi uma homenagem ao Silvio. “O que a gente 
conseguiu foi graças a ele, então foi uma homenagem”. EMOÇÃO  
(primeiro trajetória e depois falar sobre o silvio e a homenagem) 
 
- NADA ALÉM DO FIM 
 
- CAUSA A EFEITO 
 
- ENTREVISTA: gravação do CD no Rio (“em 2012 a gente pegou a estrada pra ir gravar 
o novo CD com o Rafael Ramos.” “Com relação ao Te Presenteio, a gente sentiu que a 
gente mudou muito e a gente foi pro estúdio pra trazer essa nova roupagem. Esse disco 
marca uma nova fase da banda” 
 
- ENLOUQUECER 
 
- TRECHOS DA GRAVAÇÃO DO CD – processo como se eles tivessem acabado de 
tocar uma música, o Rafael Ramos ouvindo e aconselhando e falando “valendo” 
 
- DECADENTES 
 
- ENTREVISTA: foram morar no Rio por um mês, gastaram uma grana por que?? 
Casando/ com família e filho/ morando em São Paulo. Medo de ir pra prateleira. 
Realizando um sonho, botando pra frente, acreditando. 
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- TEMPO 
 
-  ENTREVISTA (TALVEZ IMAGENS DE ARQUIVO): momentos engraçados. O que é 
rock para eles. Porque fazer rock. O grande sonho e a vontade de tocar. 
 
- DESFAZ NO VENTO 
 
- CINZAS 
 
 
Anexo B: ROTEIRO ENTREVISTAS ATUALIZADO 
 

- FURACÃO 
 
- Início da banda – antes cover de Pearl Jam e depois banda autoral 
 
- LIBERTAR 
 
- Os processos da banda/ Entrevista Pedrinho 
 
- GRITE, POR FAVOR 
 
- Entrevista André 
 
- NADA ALÉM DO FIM 
 
- CAUSA E EFEITO 
 
- Novo trabalho/ Imagens da chácara/ escolha do Rafael Ramos 
 
- ENLOUQUECER 
 
- Gravação novo álbum: histórias dos apartamentos, estúdio e equipamentos/ Imagens da 
gravação no Rio / Entrada Seabra 
 
- DECADENTES 
 
- Entrevista Rafael  
 
- TEMPO 
 
- Entrada Arnoldo/ Entrevista Arnoldo 
 
- DESFAZ NO VENTO 
 
- Entrevista Seabra 
 
- CINZAS 
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Anexo C: CRONOGRAMA 
 
 
 
CRONOGRAMA 19/01/2013 

 

9:00 – Chegada de equipe e músicos no set 

10:00 – 12:00 – Passagem de som 

12:00 – 14:00 – Almoço 

14:00 – 14:30 – Música 01 

14:30 – 15:00 – Música 02 

15:00 – 15:30 – Música 03 

15:30 – 16:00 – Música 04 

16:00 – 16:30 – Música 05 

16:30 – 17:00 – Música 06 

17:00 – 17:30 – Música 07 

17:30 – 18:00 – Música 08 

18:00 – 19:00 – Lanche 

19:00 – 19:30 – Música 09 

19:30 – 20:00 – Música 10 

20:00 – 21:00 – Filmagem de imagens de corte 

21:00 – Fim do set 

 

 

CRONOGRAMA 20/01/2013 

 

13:00 – Chegada de equipe e músicos no set 

14:00 – 15:00 – Entrevista banda 

15:00 – 15:30 – Entrevista André 

15:30 – 16:00 – Entrevista Pedrinho 

16:00 – 16:30 – Entrevista Arnoldo 

16:30 – 17:00 – Entrevista Seabra 

17:00 – 17:30 – Entrevista Rafael 

17:30 – Fim do set 


