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RESUMO 

 

O presente trabalho analisará a relação do filme alemão Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e 

Prostituída (1981) do diretor Uli Edel com a trilha sonora constituída por músicas de autoria 

do cantor, compositor e ator David Bowie enquanto elemento essencial na narrativa da obra. O 

filme é baseado no livro homônimo sobre fatos reais, escrito pelos jornalistas Kai Hermann e 

Horst Hieck, e publicado e editado pela revista alemã Stern em 1978. O trabalho visa perceber 

como a trilha sonora de autoria de David Bowie acrescenta e se relaciona com a narrativa do 

filme Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída. O objetivo geral do trabalho é analisar 

como a trilha sonora do filme interfere na narrativa da obra, mapeando cenas do filme em que 

a trilha sonora é utilizada, detalhando a utilização da mesma e relacionando a história descrita 

na obra com momentos específicos da vida particular de David Bowie. 

 

Palavras-chave: Cinema; David Bowie; Música; Narrativa; Trilha sonora. 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work will analyze the relation of the german movie Christiane F. – Wir Kinder vom 

Bahnhof Zoo (1981) directed by Uli Edel with the soundtrack composed by songs from the 

singer, composer and actor David Bowie as essential element in the narrative of the work. The 

movie is based on the namesake book about real events written by the journalists Kai Hermann 

and Horst Hieck, published and edited by the german magazine Stern in 1978. The work aims 

to realize how the soundtrack authored by David Bowie adds and relates with the narrative 

Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. The general objective of the work is analyze how 

the soundtrack of the movie interferes in the narrative of the feature film, mapping the scenes 

of the film where the soundtrack is used, detailing the use of it and relating the story described 

in the movie with specific moments of the private life of David Bowie. 

 

Keywords: Cinema; David Bowie; Music; Narrative; Soundtrack. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Alves, a música “introduz uma subjetividade emotiva, evoca o não 

discursivo, o não figurativo. A banda musical inter-relaciona-se com as imagens para formar 

um novo significado” (ALVES, 2001, p. 8), de maneira que a experiência musical varia de cada 

pessoa. O uso do som pode influenciar o desenvolvimento narrativo, por isso se deve dar 

importância à análise sonora.  

Durante a história, a música foi utilizada como elemento expressivo por diferentes 

linguagens artísticas. Assim como o teatro, a dança, a ópera e as artes visuais, o cinema também 

sempre buscou aproveitar o potencial da música para enriquecer suas obras. A relação com o 

cinema é antiga, mesmo na época dos filmes mudos, uma orquestra se apresentava ao vivo nas 

salas de cinema durante a exibição do longa, tornando-se uma ferramenta relevante na 

construção do discurso cinematográfico.  

A música então passa a ser um dos elementos essenciais do audiovisual, e as 

possibilidades de criar histórias se tornam inúmeras. Para a criação de uma história é necessário 

construir um enredo, em que todo o conteúdo apresentado e composto por início, meio e fim, 

dando sentido à trama. A relevância do enredo é passada através das palavras de Field (2001, 

p.181) “sem enredo não há história; sem história não há roteiro”. O enredo1 surgiu antes do 

audiovisual e as histórias eram registradas de várias formas e repassadas. O livro é uma dessas 

formas, mais resistentes, desde o início do século XV. Para o autor, as diferenças entre o texto 

literário e o roteiro cinematográfico são específicas, 

 

um romance geralmente lida com a vida interior de alguém, os pensamentos, 

sentimentos, emoções e memórias do personagem que ocorrem dentro do cenário 

mental da ação dramática. [...] Um roteiro lida com exterioridades, com detalhes — o 

tique-taque de um relógio, uma criança brincando numa rua vazia, um carro virando 

a esquina. Um roteiro é uma história contada em imagens, colocada no contexto da 

estrutura dramática (FIELD, 2001, p.174). 

 

É através da escrita que os livros contam histórias, e na leitura que é possível imaginar 

um determinado cenário e seus personagens. A adaptação de obras literárias consiste em contar 

a mesma história em um diferente tipo de mídia, como para o cinema. Para Field (2001, p. 174) 

“adaptar uma novela, livro, peça de teatro ou artigo de jornal ou revista para roteiro é a mesma 

                                                           
1 Cadeia de acontecimentos, organizada seguindo um modo dramático escolhido pelo autor. Disponível em: 

<http://www.roteirodecinema.com.br/manuais/vocabulario.htm />. Acesso em: 04 mar. 2017.   
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coisa que escrever um roteiro original. ‘Adaptar’ significa transpor de um meio para outro”. 

Field (2011, p. 176) expõe que o “material original é uma fonte. O que você faz com ele para 

moldá-lo num roteiro é por sua conta. Você pode ter que acrescentar personagens, cenas, 

incidentes e eventos. Não copie simplesmente um romance para um roteiro; faça-o visual, uma 

história contada em imagens”. 

As adaptações para o cinema fundamentam-se de um texto original, como uma peça 

ou um livro, ajustado para se adaptar à linguagem fílmica. Shakespeare e Tolkien são autores 

da literatura clássica que já tiveram suas obras adaptadas para as telas do cinema (BARNWELL, 

2013). Quando uma obra é adaptada, é necessário fazer algumas modificações no roteiro 

cinematográfico, pois alguns trechos do livro precisam ser substituídos para que a visualização 

da história contada no filme seja mais interessante para o espectador. 

Christian Metz (1972) afirma que a narração fílmica é feita pela imagem, mas a 

maneira de contar cinema é constituída por vários elementos, com o modo de interpretação dos 

atores, a angulação da câmera, o enquadramento, a composição do quadro, o movimento dos 

atores na cena, o movimento da câmera, o tempo de duração da cena, a profundidade do campo, 

o figurino, a cenografia, a fotografia, a montagem, e a música, e os sons, entre outros. 

A música pode ser utilizada com elemento fundamental para a própria narrativa 

fílmica, na caracterização de personagens, no desempenho de determinados acontecimentos ou 

na composição de climas. De acordo com Gorbman (1987), a música tem um potencial narrativo 

que, junto às imagens, contribuem para enfatizar o conteúdo narrativo implícito ou manifesto 

através de um relacionamento de proximidade com os outros canais do discurso fílmico. 

No entanto, existe uma escassez de trabalhos no âmbito da música no cinema, e alguns 

equívocos cometidos na análise do discurso imagético do sonoro. Este trabalho é uma 

oportunidade para ampliar a pesquisa no campo em relação aos entendimentos sígnicos e uma 

maior compreensão do universo cinematográfico. A partir disso, o questionamento é: O quanto 

a trilha sonora de autoria David Bowie acrescenta a narrativa do filme Eu, Christiane F., 13 

Anos, Drogada e Prostituída? 

Assim, pretende-se analisar neste trabalho a narração fílmica através da trilha sonora 

do filme alemão Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída (1981) do diretor Uli Edel. 

A trilha sonora é constituída por músicas do britânico David Bowie, que além da trilha, participa 

do filme como ele mesmo. 

Para uma melhor abordagem da música no filme como uma ferramenta narrativa, e sua 

articulação com a imagem, deve-se conhecer o contexto da trama e onde ela se encaixa na época 

em que se ambienta. 
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O filme alemão de 1981 Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída é baseado 

no livro homônimo sobre fatos reais, Christiane F., escrito pelos jornalistas Kai Hermann e 

Horst Hieck, publicado e editado pela revista alemã Stern em 1978. O livro narra a história real 

de Christiane Vera Felscherinow, uma menina que a partir dos 12 anos de idade, começou se 

envolver com drogas após começar a frequentar um grupo de jovens em 1974. Em 1975, aos 

13 anos, começou a frequentar a Sound2, considerada a boate mais moderna da Europa, em 

Berlim, onde conheceu seus novos amigos. 

Em Berlim, começou a circular uma nova droga na época, a heroína. Apesar de temida 

pelo seu alto poder de vício e por representar risco de morte iminente, todos os amigos de 

Christiane acabaram se viciando na droga. Christiane inalou heroína pela primeira vez após 

assistir a um show de cantor David Bowie. Christiane F. injetou heroína pela primeira vez em 

um banheiro público na estação de trem Zoologischer Garten (ver localização no mapa em 

anexo, pág. 65) em Berlim Ocidental3, quando acabou viciando-se. 

O excessivo consumo de drogas também sempre foi um problema para muitos artistas 

nas décadas de 1960 e 1970. O cantor David Bowie, após perceber o quanto estava se 

prejudicando com o vício em drogas, decidiu mudar-se para Berlim, na Alemanha, no intuito 

de renovar e revigorar sua carreira musical. Na nova moradia, Bowie trabalhou com Brian Eno 

e com o seu novo amigo e colega de apartamento, Iggy Pop. Iggy Pop também passava por uma 

reabilitação e recebeu grande ajuda de David Bowie na época.  

O período de estada na Alemanha fez com que Bowie produzisse três álbuns, entre 

1977 e 1979, em colaboração com Brian Eno, conhecidos como a Trilogia Berlim: Low, Heroes 

e Lodger. A exatidão do apelido de “Trilogia de Berlim” é debatida, pois apenas Heroes foi 

totalmente gravado em Berlim. Nenhuma das faixas de Lodger foi gravada na Alemanha, mas 

na Suíça e em Nova Iorque. 

                                                           
2 A Sound era uma discoteca localizada na rua Genthiner Straße 26, parte ocidental da cidade de Berlim, entre o 

período de 1970 e 1980. Considerada “a discoteca mais moderna da Europa”, a boate possuía sistema de gravação 

para os DJ’s que se apresentavam, sala cinema, monitores exibindo a programação da TV com fones de ouvido 

para quem quisesse assistir, pista de dança, um bistrô, bar, projeções a laser e máquinas de fumaça. Durante o seu 

período de funcionamento, a boate ficou famosa por ser mencionada no livro Christiane F, Wir Kinder vom 

Bahnhof Zoo e fechou em função do alto consumo e tráfico de drogas de seus frequentadores adolescentes. 
3 Após a derrota da Alemanha nazista em 1945, o país passou a ser controlado pelos vencedores da Guerra: os 

Aliados. Pela Conferência de Potsdam, realizada em julho de 1945 pelos países vencedores, a Alemanha foi 

dividida em quatro zonas de ocupação: francesa, britânica, americana e soviética. Em Berlin, haviam-se formado 

dois setores de predominação diferente: o Ocidental (ocupado pelos americanos, britânicos e franceses) e o 

Oriental (ocupado pelos soviéticos). O lado Ocidental acabou se fundindo em 23 de maio de 1949, formando a 

República Federal da Alemanha. O lado Oriental acabou se tornando na República Democrática da Alemanha, em 

7 de outubro de 1949. 
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A escolha do filme que é objeto de análise deste trabalho se deu por motivos 

particulares, tais como: a descoberta que a trilha sonora do longa é de autoria de David Bowie, 

um interesse particular que atende em todos os sentidos, o gosto por trilhas sonoras de filmes e 

a carreira musical do cantor. Outros motivos seriam, a relação da história da protagonista da 

obra, Christiane F., com a vida particular de Bowie e ambos se situarem em Berlim, na 

Alemanha Ocidental. 

Portanto, este trabalho visa perceber como foi utilizada a trilha sonora musical do filme 

Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída, analisar como a trilha ajuda na construção 

da trama e se o uso das trilhas nas cenas se deu de maneira coerente e construtiva. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A Linguagem Cinematográfica 

 

Em 28 de dezembro de 1895, os irmãos Lumière fizeram a primeira exibição pública 

de cinema. Os inventores do Cinematógrafo projetaram “L’Arrivée d’un Train à La Ciotat”4 

para uma plateia em Paris, embora os irmãos Louis e Auguste Lumière não tivessem tamanha 

consciência do meio de expressão que eles criaram, chegaram a afirmar que sua invenção não 

teria futuro como espetáculo. 

No entanto, com a evolução da tecnologia do cinema, começaram as tentativas de 

padronizar determinar uma linguagem própria para as produções, e nessas tentativas, criaram-

se classificações e novas denominações para enquadramentos, planos e montagem. Nas 

tentativas de adaptação e criação de uma linguagem para o cinema, surgem os dois primeiros 

gêneros5: documentário e ficção. Para Mascarello et al. (2006, p.30) “os filmes encenados 

existiram desde o início do cinema, mas, na primeira década, as chamadas "atualidades", filmes 

documentários ou de recriação de eventos, superavam em número as ficções”. Os irmãos 

Lumière foram os pioneiros a registrar cenas do cotidiano, mas quem deu início às produções 

ficcionais foi George Méliès, ilusionista francês, que reconheceu que o Cinematógrafo poderia 

ser um veículo capaz de transformar a imaginação em realidade. Méliès destacou-se por 

produzir suas filmagens em estúdio, uma novidade para época que não possuía tantos recursos 

tecnológicos. Segundo Mascarello et al. (2006, p.31) o interesse foi gerado pelo fato de 

“tratarem de assuntos fantásticos, utilizando cenários estilizados, baseados em rotinas teatrais, 

representariam a vertente ficcional do cinema”. 

Nessa direção, o cinema tornou-se a primeira mídia em massa e com isso, as obras 

começaram a contar histórias que necessitam de mais tempo de filmagem e de complexas 

produções, assim como as narrativas. Ainda no início, o cinema apresentava imagens que 

possuíam um certo sentido, mas com uma narrativa intuitiva, teatral e linear. Sendo assim, será 

                                                           
4 “Chegada de um trem a La Ciotat” é um filme curto de aproximadamente 50 segundos.  O primeiro filme foi 

realizado da seguinte forma: os irmãos Lumière colocaram a câmera sobre a plataforma de Ciotat e, assim que o 

trem que vinha de Marselha apontou na curva, começaram a filmar, só parando quando a locomotiva saiu do campo 

de visão. 

5 É uma categoria ou tipo de filme que congrega e descreve obras a partir de marcas de afinidade de diversa ordem, 

entre as quais as mais determinantes tendem a serem as narrativas ou as temáticas (NOGUEIRA, 2010, p. 3).   
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organizado um pensamento teórico sobre a linguagem cinematográfica como uma linguagem 

específica. 

Para Canelas (2010), um dos principais nomes na formação da linguagem 

cinematográfica foi Edwin Porter, realizador audiovisual entre os anos de 1900-1915. Segundo 

o autor: 

 

Porter foi quem instituiu a forma narrativa ao ser o primeiro a utilizar uma série de 

artifícios e efeitos visuais que mais tarde se converteram em convenções específicas 

do gênero e que ainda hoje são fundamentais para que o público compreenda a 

sequência narrativa da ação que se está a desenrolar [...] o grande contributo de Porter 

para a montagem foi a organização dos planos com o objetivo de apresentar uma 

continuidade narrativa (VIVEIROS (2005); DANCYGER (2006) apud CANELAS 

(2010, p. 3)). 
 

Assim, a linguagem cinematográfica pode ser entendida a partir de elementos 

específicas do cinema e de elementos não específicos: Para Martin (2011, p. 22) “a imagem 

fílmica, portanto, é antes de tudo realista, ou, melhor dizendo, dotada de todas as aparências 

(ou quase todas) da realidade”. Considerando-o como arte, o cinema permite visualizar 

imagens, tem o movimento como elemento de sua linguagem, como afirma o autor: “em 

primeiro lugar, naturalmente, o movimento, que outrora suscitou o espanto admirativo dos 

primeiros espectadores, [...] o movimento é certamente o caráter mais específico e mais 

importante da filmagem fílmica” (MARTIN, 2011, p.22). Dos elementos não específicos, 

incluem-se os planos, enquadramentos, direção de arte e direção de fotografia. Para Martin 

(2011, p. 61) “são chamados de não específicos porque não pertencem exclusivamente à arte 

cinematográfica, sendo utilizados por outras artes (teatro, pintura) ”.  

2.2 Trilha Sonora de Filmes 

 

Embora a análise do filme Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída ser da 

trilha sonora do filme, o cinema foi mudo em seus primeiros anos de existência, mas há quem 

considerasse que no início que o som já mostrava indícios de sua existência. 

 

O cinema nasceu mudo. Afirmação audaciosa, uma vez que se por um lado o filme 

era mudo por não reproduzir fisicamente o som, por outro, “(...)” entenderemos que o 

cinema se pretendia sonoro mesmo enquanto mudo, por sugerir sons. Os primeiros 

filmes realizados pelos irmãos Lumiére não tinham nenhum acompanhamento sonoro. 

Vale lembrar que, para eles, o cinema era resultado de uma experiência científica, 

portanto longe da ideia de espetáculo ou entretenimento. No entanto, acompanhar o 

movimento da saída dos trabalhadores da fábrica dos Lumiére (La sortie de l’Usine 

Lumiére à Lyon - 1895), ou ver o trem aproximar-se da estação (L’árrivée d’um train 

a la Ciotat - 1896) - ações enquadradas em planos gerais próximos e em ângulo frontal 
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-, coloca-nos diante de uma sensação sonora que emana da imagem. (MANZANO, 

2003, p.11)  
 

As salas de exibição eram acompanhadas por músicos e orquestras improvisadas ou 

até mesmo por dublagem ao vivo de cantores e atores ou ainda com a presença de um locutor 

que narrava e detalhava partes da história como recursos sonoros utilizados. Tudo isso 

“procurando contribuir para um maior dinamismo da exibição e um maior entusiasmo do 

público” (MANZANO, 2003, p.26). 

Segundo Alves (2012), a trilha ou banda pode de fato ser composta de vozes, ruídos 

ou músicas. Ou seja, tudo que é audível no filme. O silêncio também é um elemento importante, 

mesmo tendo um conceito relativo, participa e está presente na trilha sonora cinematográfica. 

Se o cinema é a “sétima arte”, a música é a primeira segundo Ricciotto Canudo6 e se 

constitui como um dos mais poderosos elementos dramáticos da produção audiovisual onde 

ocupa posição privilegiada na trilha sonora cinematográfica. 

Marcel Martin destaca o manifesto de 1928, escrito pelos cineastas soviéticos 

Alexandrov, Eiseinstein e Pudovkin como a tomada de posição mais importante a respeito do 

surgimento do som no filme: 

 

é uma faca de dois gumes, e é provável que seja utilizado conforme a lei do menor 

esforço, isto é, simplesmente para satisfazer a curiosidade do público. Mas o maior 

perigo é talvez a invasão do cinema pelos dramas da alta literatura e outras tentativas 

de teatralização na tela. Utilizado desse modo, o som destruirá a arte da montagem, 

elemento fundamental do cinema. [...] O som, tratado enquanto elemento novo da 

montagem (e como elemento independente da imagem visual), introduzirá 

inevitavelmente um recurso novo e extremamente afetivo para exprimir e resolver os 

problemas complexos que nos desafiam até o presente e que não temos podido 

resolver em virtude da impossibilidade de achar uma solução contando apenas com 

elementos visuais [...] A utilização do som à guisa de contra ponto frente a um 

fragmento de montagem visual irá oferecer novas possibilidades de desenvolver e 

aperfeiçoar a montagem (MARTIN, 2011, p. 122).  

 

 

Como os cineastas soviéticos relataram, na realização dos filmes mudos existiam 

problemas que “gritavam” por solução sonora. Einseinstein escreveu: “o som não foi 

introduzido no cinema mudo: saiu dele. Surgiu da necessidade que levou nosso cinema mudo a 

ultrapassar os limites da pura expressão plástica” (MARTIN, 2011, p. 124). 

                                                           
6 Ricciotto Canudo foi um teórico italiano e crítico de cinema pertencente ao futurismo italiano. Em 1911 publicou 

em Paris um artigo intitulado "La Naissance d'un sixième art. Essai sur le cinématographe", considerado como o 

primeiro texto no qual se define o cinema como uma arte, a sétima arte, na qual se resumem as demais artes. 



15 
 

No entanto, a imagem era obrigada a ter dupla função: mostrar o que o roteiro visava 

e compensar a falta de fenômenos sonoros. Existia a necessidade, na montagem, de estratégias 

que explicassem uma determinada situação: como filmar trabalhadores saindo de uma fábrica, 

era preciso um plano do apito soltando vapor, sugerindo o fim do expediente. Com a introdução 

do som, a imagem recuperou o seu valor e se desprendeu do pesado encargo de representar 

sons, e os efeitos subjetivos foram alocados na banda sonora, produzindo maior impacto. 

 

O uso do som realmente revolucionou o modo como se pensava o cinema até então 

[...] os personagens literalmente ganharam voz e o mundo ao seu redor passou a ser 

audível. Logo, o modo de se contar uma história mudou drasticamente e com ele a 

função e o processo de composição musical (BERCHMANS, 2006, p. 104). 

 

Alves (2012) ainda comenta que os estudos e as pesquisas sobre o som na “sétima 

arte” se expandem a cada dia e que é necessário um aprofundamento nessas questões já que no 

cinema, imagens e sons não existem por si só, pois há uma articulação audiovisual. 

Os sons são produzidos através do espaço e do tempo. Com isso, as características 

espaço-temporais que o som pode produzir são determinados, conforme Alves, pela 

 

captação de som, por amplificação eletrônica ou por tradução verbal do informador: 

1- Primeiríssimo plano – Reflete intimidamente. A fonte ou está muito próxima do 

microfone ou sofre um processo de grande amplificação na reprodução; 2 – Primeiro 

plano – Reflete um nível conversacional entre pessoas pouco distanciadas e pouco 

íntimas. 3 – Plano geral – Reflete um distanciamento maior (ou amplificação menor), 

variável de acordo com os níveis dos restantes planos. 4 – Plano de fundo – Sons de 

fraca intensidade, geralmente sobrepostos a outros de nível mais elevado (ALVES, 

2001, p. 9). 

 

A união dos sons e das imagens gera “um tecido unificado para refletir fatos, provocar 

emoções e sugerir ideias” (HERREROS, 1995 apud ALVES, 2001, p. 10). Na montagem, 

define-se o ponto de encontro do eixo das simultaneidades (sincrônico) e do eixo das 

sucessividades (diacrônico). No primeiro caso, as falas, as músicas e as imagens atuam ao 

mesmo tempo, assumindo as seguintes relações: 

 

a) Sincrônica – Imagens e sons aparecem ao mesmo tempo e com plena inter-

relação. Assim, se os movimentos dos lábios coincidem com a expressão oral dizemos 

que existe uma sincronia técnica entre o som e imagem 

b) Assincrônica – Tais relações surgem como “contrapontos orquestrais”, 

associados à ideia de harmonização visual e auditiva: todos os desenvolvimentos de 

cada sistema expressivo atuam em perfeita consonância significativa. Chion (1999: 

292) denomina-as dissonâncias audiovisuais. A dissonância audiovisual “é um efeito 

de contradição diegética entre um som pontual e uma imagem pontual, ou entre um 

ambiente sonoro realista e a situação visual que o acompanha” (idem). 
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c) Antissincrônica – A antissincronia produz-se quando as imagens se referem a 

um fato e a expressão sonora a outro. É um fenômeno que se manifesta com alguma 

frequência no audiovisual, nomeadamente na informação televisiva (ALVES, 2001, 

p. 11). 

 

No segundo caso, a sucessividade desenvolve-se através do tempo dos sons e das 

imagens, produzindo relações entre os elementos, manifestando a coerência e o sentido global 

que se origina na obra audiovisual. 

 

Na expressão audiovisual estabelece-se uma leitura correspondente à sincronia de 

todos os elementos que intervêm na sua composição, por muito heterogêneos e 

díspares que sejam [...], com a finalidade de produzir um significado unitário e 

peculiar. E, por outro lado, estabelece-se uma dialética no interior do discurso 

audiovisual entre sincronias e diacronias, entre segmentos autônomos e campos 

associativos [...] Os elementos sonoros e visuais combinam-se na montagem, 

originando uma transformação técnico-retórica capaz de produzir novas relações nos 

eixos sincrônico e diacrônico, as quais fundamentam a narrativa audiovisual (ALVES, 

2001, p. 11-12). 

    

A composição musical criada especificamente para um filme é chamada de música 

original (original score)7. A definição que melhor resume a função dessa música é “tocar” o 

espectador. 

 

A influência que a música exerce sobre as pessoas é muito forte e está ligada 

diretamente à sua independência como forma de comunicação. A música sozinha já 

tem um grande poder de comunicação emocional. O cinema é uma criação coletiva, 

mais dependente de outros recursos, usa mais sentidos, e com isso necessita de outros 

elementos (BERCHMANS, 2006, p. 22) 

 

A música acrescentada ao filme, porém não composta especificamente para o longa, 

pode ser chamada de música incidental. Um outro conceito para análise da trilha sonora é o 

cue, que nada mais é que algum pedaço de alguma música. “Cada trecho da música do filme é 

um cue, por menor que seja. [...] Há cues de 18 segundos, ou ainda um que dura somente 11 

segundos [no filme Os Intocáveis8]” (BERCHMAN, 2006, p. 32). Sua função é pontuar 

acontecimentos com determinada expressão sonora ou facilitar a transição entre cenas.  

Marcel Martim (2011) apresenta três papéis básicos do uso da música como 

acompanhamento de efeitos, de cenas ou sequências: 

- papel rítmico: pode ocorrer quando a música substitui um ruído real ou virtual; quando 

sublima um ruído ou um grito; quando destaca um movimento ou ritmo visual ou sonoro 

                                                           
7 Original score: Significa música original traduzida para o inglês. 
8 Filme Os Intocáveis (1987), dirigido por Brian De Palma e roteiro de David Mamet. 
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[aqui] há um [...] plano do movimento e do ritmo, uma correspondência métrica exata 

entre o ritmo visual e o ritmo sonoro. O papel da música desempenha aqui lhe é 

particularmente apropriado (na medida em que ela é movimento no tempo, como 

imagem fílmica), mas permanece bastante limitado e, para todos os efeitos, pouco 

fecundo (MARTIN, 2011, p. 140). 

 

- papel dramático: surge para contrapor psicologicamente as imagens para que o espectador 

compreenda a sensação que o diretor quer transmitir. “Tal concepção é evidentemente mais 

difundida (MARTIN, 2011, p. 140). 

- papel lírico: ocorre quando “a música pode finalmente contribuir para reforçar a importância 

e a densidade dramática de um momento ou de um ato, dando-lhe uma dimensão lírica como 

só ela é capaz de engendrar” (MARTIN, 2011, p. 141). 

2.3 Adaptação de Obra Literária para o Cinema 

 

Para que uma obra literária seja materializada em formato cinematográfica, ela precisa 

ser organizada previamente de outra forma: o roteiro. Segundo Field (2001, p.12) “o roteiro é 

uma história contada em imagens, diálogos e descrições, localizada no contexto da estrutura 

dramática”. Nesse contexto, Nogueira (2010, p. 8) considera o roteiro “um instrumento de 

concepção e planificação recorrentemente utilizado nas mais diversas atividades, e que assume 

as mais diversas formas”. Contudo, o autor comenta que uma das principais funções do roteiro 

cinematográfico é servir de texto-base para todos que fazem parte da produção do filme, desde 

o produtor e o diretor ao diretor de fotografia ou ao diretor de arte. Assim sendo, o trabalho de 

todos os departamentos será ditado indiretamente pelo texto do roteirista. 

Ao entender o papel do roteirista na criação da obra cinematográfica, percebe-se que, 

no cinema, alguns filmes são produzidos a partir de um roteiro original, com uma história 

inédita, ao mesmo tempo que outros são adaptações baseadas em textos da literatura. Segundo 

Comparato (1995, p. 72), a originalidade é o que torna o roteiro interessante, “é o que faz com 

que um texto seja diferente do outro; é a marca individual do texto, o seu estilo”. Dessa forma, 

ele insinua que os dramas e comédias de hoje tratam-se das mesmas e velhas histórias, a 

diferença está na maneira de contá-las. 

Para que seja possível identificar as diferenças entre o texto literário e o roteiro 

cinematográfico, é necessário caracterizar, brevemente o que é texto literário9. De acordo com 

                                                           
9 É uma construção textual com objetivos e características próprias, como linguagem elaborada para causar 

emoções no leitor. Disponível em: <http://www.siginificados.com.br/texto-literario/>. Acesso em 09 mar. 2017. 
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Centeno (1982, p. 55) o texto literário é resultado de “uma vontade de comunicação. Mas aquilo 

que o define é, mais do que a vontade de comunicação, a sua capacidade de significar. É esta 

característica que o distingue de qualquer texto normal, puramente utilitário”. Para a autora, o 

texto literário não se trata apenas de comunicar, mas a principal função é de trazer significado 

para o que está escrito, a nível consciente e inconsciente (CENTENO, 1982). Conforme 

Centeno (1982, p. 58) pode-se definir de outra forma o texto literário, como “o texto que vive 

do que a mensagem contém, e não do que ela simplesmente diz”. 

Conforme Furtado (2003), é possível diferenciar a construção do texto literário e do 

texto audiovisual a partir de três aspectos, “a primeira e mais evidente diferença é que na 

linguagem audiovisual toda a informação deve ser visível ou audível”. A próxima diferença é 

que cada leitor imagina uma cena descrita de diferentes formas, o escritor revela em palavras o 

que é necessário e o leitor mentaliza da maneira e com referências que ele tem no imaginário. 

Sendo assim, vem grande parte do trabalho de desenvolvimento de um roteirista, que precisa 

ler, imaginar e transcrever no papel para que se torne em um produto audiovisual. Furtado 

(2003) ainda acrescenta que o roteirista deve questionar os mínimos detalhes “Como é o piso 

desse quarto? É de madeira ou está coberto por um tapete? A cama tem lençóis? Há outros 

móveis no quarto? Mesmo que muitas dessas perguntas sejam respondidas na sequência do 

livro, o cineasta precisa imediatamente tomar essas decisões, adiadas pelo autor”. 

Para Nogueira (2010, p. 136) “um dos conceitos fundamentais da ficção narrativa é o 

de verossimilhança. Trata-se de um dos critérios decisivos de avaliação da adesão do espectador 

à história que lhe é relatada. A verossimilhança permite medir a credibilidade de uma história”. 

E é através da credibilidade que o espectador terá comprometimento ao se dedicar a essa 

história, mas não é só o conteúdo dela que é necessita de fatos reais. Assegura-se a credibilidade 

através da elucidação das causas, respeitando a lógica de um determinado universo. Quando o 

universo da história não condiz com as leis que já se tem conhecimento prévio, é necessário 

deixar claro as leis próprias do universo em que a história se desenvolve e encontrar equilíbrio 

entre o crível (acreditamos no que acontece) e o possível (acontece aquilo em que acreditamos), 

porque a tendência é que o espectador rejeite aquilo em que não acredita, mesmo se considera 

possível que aconteçam (NOGUEIRA, 2010). 
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3 METODOLOGIA 

 

A análise de filmes está presente em vários tipos discurso, sejam eles de caráter 

publicitário, um simples comentário, um discurso monográfico ou em um estudo acadêmico 

mesmo, conforme Penafria (2009). Para analisar, implica-se duas importantes etapas: 

decompor, ou seja, descrever e, em seguida, estabelecer e compreender as relações entre esses 

elementos decompostos, interpretar (VANOYE, 1994). 

  

A decomposição recorre pois a conceitos relativos à imagem (fazer uma descrição 

plástica dos planos no que diz respeito ao enquadramento, composição, ângulo,...) ao 

som (por exemplo, off e in) e à estrutura do filme (planos, cenas, sequências). O 

objetivo da Análise é, então, o de explicar/esclarecer o funcionamento de um 

determinado filme e propor-lhe uma interpretação (PENAFRIA, 2009, p. 01). 
 

Para Penafria (2009), após a identificação de todos os elementos, é necessário entender 

a articulação entre os mesmos, reconstruir e perceber de que modo esses elementos se associam 

em um determinado filme. O objetivo não é construir outro filme, mas é necessário voltar ao 

filme identificando a ligação entre os elementos encontrados. O filme é ponto de partida para a 

sua decomposição e é, também, o ponto de chegada na etapa de reconstrução do filme 

(VANOYE, 1994). 

Penafria (2009) enuncia os tipos de análise que podemos usar: 

A. Análise textual: originalmente aplicado por Christian Metz; 

B. Análise de conteúdo; 

C. Análise poética: esta análise é de autoria de Wilson Gomes (2004); 

D. Análise de imagem e do som. 

  

No ensaio de análise fílmica de Balestrin (2010), a autora explica a metodologia 

adotada em seu estudo onde compõe de dois recursos teóricos: um advindo dos estudos da mídia 

- um tipo específico dentro dos chamados “estudos textuais” que é a “etnografia de tla” (RIAL, 

Carmem, 2005); outro advindo dos Estudos Culturais que é a própria análise cultural numa 

perspectiva pós-estruturalista (HALL, Stuart, 1997; SILVA, Tomaz Tadeu da, 2003; 

JOHNSON, Richard, 2006). 

 

Nessa aventura de analisar filmes, tenho dedicado especial atenção à cena que abre 

cada texto fílmico: os signos presentes, as imagens os planos, as cores, o som e a 

iluminação. Tudo parece já indicar, logo no início, para onde a história nos levará, o 

que esse filme pretende mostrar, como pretende contar essa história, que sensações 

poderá despertar e, especialmente, que lugar ele nos convida a ocuparmos. Anuncia-
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se aqui um certo “modo de endereçamento”, um lugar-posição desejável para a 

espectadora se colocar e a partir do qual assistir ao filme e, mais do que isso, inicia-se 

um processo de identificação com as personagens e/ou situações. Os efeitos que um 

filme pode provocar em nós também dizem respeito às possibilidades de nos sentirmos 

identificadas e/ou representadas ao longo de sua narrativa (BALESTRIN, 2010, p.04). 
 

A partir disso, a metodologia partirá dos seguintes estágios: 

• Mapear as cenas do filme Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída em 

que utilizam as músicas de David Bowie; 

• Identificar quais músicas são usadas e sua origem; 

• Descrever as cenas do filme e o contexto da história da personagem Christiane 

F. e relacionando-as com as músicas. 

No capítulo da leitura analítico-descritiva, retomaremos as metodologias que serão 

utilizadas. E na análise, serão aplicadas as seguintes metodologias: análise de conteúdo e análise 

fílmica. 
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4 OBJETO DE ESTUDO 

 

4.1 Christiane F. 

 

Christiane Vera Felscherinow, mais conhecida como Christiane F. (Figura 1), nasceu 

em 20 de maio de 1962 na cidade de Hamburgo, cidade portuária do norte da Alemanha. Sua 

família mudou-se para Berlim ainda quando era jovem à procura de oportunidades melhores de 

trabalho, mas acabaram se deparando com uma realidade completamente diferente na capital 

alemã. 

 

Com as frustrações na nova cidade, a família de Christiane começou a se abalar. Seu 

pai começou a não dar mais atenção à família, enquanto sua mãe fazia o possível para dar o 

melhor às filhas, 

 

eu seria bastante feliz se as coisas não andassem de mal a pior com meu pai. Minha 

mãe trabalhava. Ele ficava em casa. O projeto da agência de matrimônios foi por água 

abaixo. Meu pai esperava que alguém lhe propusesse um trabalho à sua altura. E suas 

explosões de raiva eram cada vez mais frequentes (HERMANN e RIECK, 1982, 

p.18). 

 

 Vivendo no conjunto residencial Gropius (ver localização no mapa em anexo, pág. 

65), local que abrigava em suas torres, cerca de quarenta e cinco mil pessoas. Por mais 

Figura 1: Christiane F.. Fonte: Tumblr. 
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grandioso que pode parecer, o residencial não proporcionava locais de diversão para as crianças 

e fez com que ela sofresse diversos castigos de seu pai por ser denunciada pelo síndico. 

Com os planos da família de Christiane não se realizando, ela começou a criar repúdio 

pelas situações em que vivia em casa de seu pai e por não ter uma infância regular. Para fugir 

dessa realidade, Christiane começou a frequentar o Centro de Jovens do residencial onde ela 

morava. O Centro foi o local em que ela começou a usar drogas, por ser um point de drogas da 

juventude perdida de Berlim. 

Segunda a biografia escrita por Hermann e Rieck (1982), Christiane queria, como todo 

adolescente, se encaixar, mas ela acabou fazendo amizades ruins. Motivada pelo ambiente 

familiar instável, na qual seus pais se separam e sua irmã mais nova decide morar com o pai 

que a abusava, aos 12 anos, começou a consumir bebidas alcoólicas e drogas. Começou com 

haxixe e logo depois, maconha. 

Não recebendo mais atenção de sua mãe que começou um novo relacionamento, 

Christiane, aos 13 anos, começou a frequentar a boate Sound (Figura 2), considerada a mais 

moderna da Europa, em Berlim. Na Sound (ver localização no mapa em anexo, pág. 65) ela fez 

novas amizades e conheceu o seu primeiro namorado, Detlev. Ao saber que Detlev era usuário 

de heroína, Christiane não gostou da ideia pois sabia o quanto a droga fazia mal. 

 

Após um show de seu ídolo, o cantor britânico David Bowie, em Berlim, Christiane 

decide experimentar a heroína, inalando-a, junto com os seus amigos. Detlev descobre sobre 

ela ter usado a droga e o casal acaba se viciando na droga injetável. Para conseguir heroína, 

Detlev se prostituía para ganhar dinheiro, mesmo que Christiane o desaprovasse. Mas com o 

vício tomando conta de suas vidas e tendo maior dificuldade para conseguir dinheiro para o 

consumo, Christiane decide começar a se prostituir. 

Figure 2: Flyer original da boate Sound de Berlin. Fonte: thesamecinemaeverynight.net 
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Com os anos, Christiane tentou inúmeras vezes largar o vício das drogas. Mesmo após 

o lançamento do livro escrito pelos jornalistas Kai Hermann e Horst Rieck em 1978, e se 

tornado famosa pela produção do filme baseado em sua biografia em 1981 do diretor Ulrich 

Edel, Christiane sofreu altos e baixos na vida em função das drogas. Algo que a afeta até os 

dias de hoje. 

 

4.1.1 A biografia 

 

Em 1978, dois jornalistas alemães da revista Stern10, Kai Hermann e Horst Rieck, 

conheceram a jovem Christiane Vera Felscherinow em um caso de polícia onde ela era 

testemunha contra, um homem que pagava com heroína seus programas com prostitutas 

menores de idade. Foi então que os repórteres ficaram chocados com o problema crescente que 

as drogas na adolescência dos jovens alemães na cidade de Berlim. Hermann e Rieck 

acompanharam Christiane e outros jovens berlinenses viciados e também prostitutas, de ambos 

os sexos, que se reuniam na estação de trem Zoologischer Garten entrevistando-os. 

Os jornalistas publicaram vários artigos sobre os jovens usuários de heroína em Berlim 

e também a biografia de Christiane Felscherinow, Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 

(1979) (Figura 2), que trata de sua vida entre seus 12 a 15 anos de idade. 

                                                           
10 A Stern (em português: Estrela) é uma revista semanal alemã, publicada em Hamburgo pela editora Gruner + 

Jahr, que pertence ao grupo de mídia Bertelsmann. A Stern trata questões políticas e sociais, fornece jornalismo 

utilitário e histórias clássicas, galerias de fotos e mostra retratos de celebridades. A revista existe desde 1948. 

 

Figura 3: Capa do livro original Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Fonte: minds.com 
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4.1.2 O Filme 

 

Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (Figura 4) ou Eu, Christiane F., 13 Anos, 

Drogada e Prostituída11, lançado em 1981 na Alemanha, foi produzido por Bernd Eichinger e 

dirigido por Ulrich Edel. Os responsáveis pelo roteiro do filme são os da mesma autoria da 

biografia de Christiane Vera Felscherinow, Horst Rieck e Kai Hermann, e com a colaboração 

de Herman Weigel.  

 

 

Para o papel principal de Christiane, Uli Edel escolheu a jovem atriz alemã Natja 

Brunckhorst. Edel a escolheu após vê-la brincando em no pátio da escola, mesmo que Natja 

nunca tivesse atuado antes. A interpretação de Christiane feita por Natja foi bastante elogiada 

pelos críticos na época em função de ser um papel bastante chocante e realista. O personagem 

de Detlev ficou para o jovem ator Thomas Houstein, que de início recusou o papel, mas logo 

depois aceitou fazer parte da produção. Thomas também nunca tinha atuado antes e foi 

descoberto por Uli Edel em clube atlético na Alemanha. 

Além dos jovens protagonistas da produção alemã, o filme conta com a participação 

do cantor britânico David Bowie que atua como ele mesmo. Por mais que as gravações do filme 

tenham sido na cidade de Berlim, na Alemanha, então Ocidental, parte do concerto musical foi 

filmado na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, em um show realizado de Bowie em 

outubro de 1980.   

                                                           
11 Nome dado ao filme no Brasil. 

Figura 4: Poster original do filme Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Fonte: gfx.videobuster.de 
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4.2 David Bowie 

 

David Robert Jones, o “camaleão do rock” conhecido como David Bowie, nasceu em 

8 de janeiro de 1947 no bairro de Brixton, sul de Londres, e passou sua infância na Grã-Bretanha 

pós-Segunda Guerra Mundial. Filho de uma lanterninha de cinema e de um pai que trabalhava 

em uma instituição beneficente, David começou a receber influências musicais ainda criança. 

 

O surgimento do rock’n’roll, por volta de 1956, exerceu impacto decisivo na vida de 

David Jones e de milhões de jovens. Para David, o momento marcante foi quando seu 

pai chegou em casa com uma sacola de compactos de vinil que ganhara – e o garoto 

ouviu um por um. Ele ficou hipnotizado pela música de Fats Domino, Elvis Presley 

e, sobretudo, Little Richard, cuja explosiva “Tutti Frutti” seria citada por Bowie como 

a única gravação que mudou sua vida para sempre: “Eu ouvi Deus”, diria ele muitos 

anos depois a respeito daquele momento (EVANS, 2016, p. 6). 

 

  

 Logo depois, durante sua infância, David Jones conheceu George Underwood, eterno 

amigo e também responsável por Bowie ter um olho com a pupila dilatada e cor diferente12. 

Eles cresceram juntos e George o convidou para fazer parte de sua banda, “The Kon-Rads”, 

para tocar saxofone em 1962. Após mudarem o nome da banda para “R&B King Bees” e não 

obterem muito sucesso, David Jones decidiu ir para outra banda, “Mannish Boys”, onde tocou 

durante sete meses. David conhece a banda “Lower Third” e decide tomar a frente do conjunto. 

Após a entrada do integrante Davy Jones13, a banda passou a se chamar “David Bowie & the 

Lower Third”. 

Com a parceria da “Lower Third” não tendo êxito, Bowie montou outra banda de apoio 

chamada “Buzz”, onde lançou três singles, mas nenhuma das músicas chegou às paradas de 

sucesso. David Bowie decide trocar de empresário e começa a ter novos contatos no mundo da 

música. Com nova gravadora e recebendo a oportunidade de gravar um álbum, David Bowie 

lança o seu primeiro intitulado, em 1967, com o seu próprio nome, David Bowie (Figura 5). 

 

 

 

 

                                                           
12 George Underwood e David Jones (Bowie) brigaram por causa de uma garota e George acertou um soco no olho 

de Bowie, deixando-o com o olho esquerdo com a pupila dilatada permanentemente e com uma coloração 

diferente. 
13 Músico britânico que ficou conhecido após ser integrante da banda The Monkees. 
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O álbum foi posto à venda no Reino Unido em 1º de junho de 1967, no mesmo em que 

os Beatles lançaram Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. No entanto, Bowie só ficou 

mesmo conhecido a partir do seu segundo álbum. 

 

David Bowie [...] dava pista do que o artista viria a fazer, mas foi repudiado pela 

maioria dos críticos e muitos fãs assumidos por não ter ligação com o trabalho 

posterior. O álbum não causou impacto na época nem figurou na lista dos mais 

vendidos em ambos os lados do Atlântico e outros lugares. Somente dois anos depois 

Bowie lançou outro LP, tido por muitos como o “verdadeiro” início de sua carreira 

(EVANS, 2016, p. 10).  

 

Foi a partir do segundo álbum, Space Oddity14, que David Bowie se tornou mais 

conhecido com a sua nova fase mais psicodélica e destacando o seu estilo glam rock. Com a 

sua originalidade e, cada vez mais, sucesso, Bowie lançou mais 26 álbuns de estúdio durante 

toda a sua carreira: The Man Who Sold the World (1970), Hunky Dory (1971), Rise and Fall of 

Ziggy Stardust (1972), Aladdin Sine (1973), Pin Ups (Cover Album) (1973), Diamond Dogs 

(1974), Young Americans (1975), Station to Station (1976), Low (1977), Heroes (1977), Lodger 

(1979), Scary Monters (Super Creeps) (1980), Let’s Dance (1983), Tonight (1984), Never Let 

Me Down (1987), Tin Machine (1989), Tin Machine II (1991), Black Tie White Noise (1993), 

Outside (1995), Earthling (1997), ‘Hours...’ (1999), Heathen (2002), Reality (2003), The Next 

Day (2013) e Blackstar (LP) (2016). 

No dia 8 de janeiro de 2016, Bowie estava completando 69 anos e no mesmo dia 

lançava o álbum de estúdio Blackstar, mas dois dias depois do seu aniversário ele faleceu em 

função das complicações de um câncer que havia diagnosticado dezoito meses antes. 

                                                           
14 Segundo álbum lançado por David Bowie em 1969. 

Figura 5: Capa do álbum "David Bowie", 1967. Fonte: static.stereogum.com 
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O pacote foi imediatamente saudado em toda parte como a obra de um artista que, 

mais uma vez, se reinventava. Com a notícia da morte, porém, as letras e os clipes de 

Blackstar ganharam outro sentido. Ao falar em “Céu” e “cicatrizes”, ele estava 

fornecendo pílulas da realidade bem concreta que vivia, e que tratou de esconder com 

êxito impressionante em tempos nos quais a vida íntima das celebridades costuma se 

desenrolar em público. Quase cinco décadas após despontar nas paradas, eis que 

Major Tom encerrava sua jornada com um manifesto artístico veiculado em perfeita 

sincronia com sua saída de cena. “Blackstar foi o presente de despedida”, disse seu 

produtor de longa data, Tony Visconti – um dos poucos, além da família, que tinham 

consciência de que Bowie vivia os seus últimos dias (MARTHE e MARTINS, 2016, 

p. 64-65).15 

 

Um ano após sua morte, em 2017, foi lançado um EP com as últimas gravações do 

cantor britânico. Denominado No Plan, o álbum contém quatro músicas, sendo três delas 

inéditas e uma do último álbum gravado antes de seu falecimento. 

 

4.2.1 Bowie em Berlim 

 

David Bowie estava vivendo em Los Angeles, nos Estados Unidos, e em função do 

consumo das drogas que estava em um nível que ele não estava conseguindo controlar, decide 

se mudar para Berlim Ocidental no segundo semestre de 1976. 

 

A primeira visita de Bowie a Berlim Ocidental ocorreu em outubro de 1969, em 

companhia de Kenneth Pitt. Na ocasião, ele viu o muro infame que separava as áreas 

“livres” da cidade, e pôde vislumbrar, como um voyeur, a vida noturna retratada no 

musical Cabaré. Na noite seguinte após o regresso a Londres, ele e Angie assistiram 

a um documentário da BBC sobre Christopher Isherwood, autor dos contos 

ambientados em Berlim, nos anos 30, contos nos quais Cabaré foi baseado. Mais 

tarde, Angie afirmaria que Isherwood era seu escritor predileto; Bowie ficou 

igualmente fascinado, e sua apreciação do romance Adeus a Berlim aumentou depois 

da decadência alarmante por ele testemunhada em primeira mão. Em 1973, ele voltou 

à cidade, brevemente, e também em 1976, antes de decidir, depois de um concerto 

realizado no Deutschlanhalle, que lá seria seu refúgio da fria liberdade que era Los 

Angeles. “Eu preciso me colocar naquele tipo de situação, para compor algo 

razoavelmente bom”, ele insistiu mais tarde, “me forçando a viver de acordo com as 

restrições impostas àquela cidade” (DOGGETT, 2014, p. 365). 

 

Com a vontade de se afastar da cocaína, na qual estava dependente, e o interesse pelas 

bandas alemãs, como Kraftwerk e Neu!, e músicas de vanguarda -, Bowie dividiu um 

apartamento com Iggy Pop. A parceria fez com que Bowie colaborasse na gravação de dois 

álbuns de Iggy, The Idiot e Lust for Life. 

A ida para Berlim fez com que David Bowie produzisse três álbuns que foram 

responsáveis por reerguer a sua carreira musical e mostrar que ele continuava original como 

                                                           
15 Revista Veja, edição 2461, nº 3 de 20 de janeiro de 2016. Editora Abril. 
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sempre. Com as parcerias de Brian Eno e Iggy Pop, Bowie lançou a considerada “Trilogia 

Berlim”, que são os álbuns: Low (1977); Heroes (1977) e Lodger (1977). Por mais que os três 

discos sejam considerados da “Trilogia Berlim”, apenas o álbum Heroes foi gravado totalmente 

na Alemanha. Low foi gravado, parte em Berlim Ocidental e parte em Hérouville, na França. O 

álbum Lodger foi produzido uma parte em Montreux, na Suíça, e finalizado em Nova Iorque, 

nos Estados Unidos. A trilogia foi importante para o retorno qualificado de David Bowie às 

paradas de sucesso. 

 

Visto em retrospecto, o álbum foi uma guinada consciente de Bowie para se alinhar 

com a new wave pós-punk de artistas como Elvis Costello, Talking Heads e Blondie 

– ou até ir além dela. Na época, Lodger foi anunciado por um executivo da RCA como 

o “Sgt. Pepper’s de Bowie”, porém não recebeu muitas resenhas positivas. Apesar da 

recepção morna da crítica, o álbum ficou em quarto lugar no Reino Unido, figurou 

entre os vinte primeiros nos EUA e hoje é reconhecido como marco importante, 

embora subestimado por tanto tempo, na carreira fonográfica do artista inglês 

(EVANS, 2016, p. 30). 

 

4.2.2 Bowie e as Trilhas Sonoras 

 

A músicas de David Bowie tiveram presença forte nas trilhas sonoras de filmes, mas 

só poucos longas tiveram a oportunidade de ter canções produzidas com exclusividade por ele. 

Em Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída, de 1981, David Bowie 

forneceu suas músicas para a trilha sonora (Figura 6) para o filme alemão e ainda fez uma ponta 

com ele mesmo no longa-metragem. 

 

 

Para o filme musical Absolute Beginners (Figura 7), de 1986, Bowie gravou três 

canções para a trilha sonora. O filme era baseado em um romance de Colin MacInnes e a direção 

é de Julien Temple. 

Figura 6: Capa do álbum da trilha sonora do filme Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída (1981). Fonte: img.cdandlp.com 
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Outro lançamento cinematográfico que David Bowie participou foi o filme Labirinto 

– A magia do tempo (Figura 8), de 1986. Além de atuar no filme como o rei dos Goblins, Jareth, 

Bowie dividiu a produção da trilha sonora com o compositor Trevor Jones. 

 

4.2.3 A relação com filmes 

 

Além das participações nas trilhas sonoras, David Bowie atuou em diversos papéis 

dramáticos durante a sua carreira. O cantor britânico preocupava-se com a qualidade dos filmes 

que escolhia participar. Segue os longas metragens que Bowie atuou: O homem que caiu na 

Terra (1976); Apenas um gigolô (1978); Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída 

(1981); Baal (1982); Fome de viver (1983); Furyo, em nome da honra (1983); Um romance 

muito perigoso (1985); Absolute Beginners (1986); Labirinto – A magia do tempo (1986); A 

última tentação de Cristo (1988); Romance por interesse (1991); Twin Peaks: Os últimos dias 

de Laura Palmer (1992); Basquiat – Traços de uma vida (1996); Duelo de forasteiros (1998); 

Figura 7: Capa do álbum da trilha sonora de Absolute Beginners (1986): Fonte: thriftyvinyl.files.wordpress.com 

Figura 8: Capa do álbum da trilha sonora do filme Labirinto - A magia do tempo (1986). Fonte: images-na.ssl-images-amazon.com 
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Everybody Loves Sunshine (1999); Mr. Rice’s Secret (2000); Zoolander (2001); O grande 

truque (2006); Arthur e os Minimoys (2006); Reação colateral (2008) e Bandslam (2009). 

Bowie não apenas atuou em filmes, mas fez participações especiais em séries de TV, 

curtas-metragens e já emprestou sua voz para personagens de jogos de videogame, como em 

Omikron: The Nomad Soul (1999). 

 

4.2.4 Bowie e Christiane F. 

 

Quando David Bowie foi para Berlim junto com Iggy Pop, sua intenção era ajudar a 

livrar o seu amigo do vício das drogas, e é claro, do próprio vício. Conforme a biografia de 

Bowie escrita por Leigh (2016), uma amiga e estilista do cantor falou: “David disse que foi a 

Berlim para superar as drogas, mas isso era bobagem, pois Berlim era uma cidade das drogas”. 

Wendy Leigh (2016) ainda relata um comentário de Bowie: “Até chegar lá, eu não 

imaginava que Berlim era a capital europeia da heroína”. Uma realidade que corresponde a 

história contada na biografia da menina Christiane Vera Felscherinow. 

A participação de Bowie no filme e o fornecimento de suas músicas para a trilha sonora 

para o longa Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída (1981) foi uma decisão pessoal 

do cantor, pois sua estada durante três anos na Alemanha, produção da Trilogia Berlim e a 

motivação para largar o vício das drogas recuperando sua carreira foram incentivos importantes 

para poder retribuir aos jovens fãs do cantor que passaram por problemas com drogas em toda 

a Alemanha Ocidental, assim como Christiane F.. 
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5 LEITURA ANALÍTICO-DESCRITIVA 

 

A análise tem como sentido responder o problema da pesquisa através da descrição do 

contexto da trama e das cenas do filme alemão Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e 

Prostituída (1981) e da trilha sonora composta por músicas do cantor britânico David Bowie. 

A fundamentação teórica para essa análise será a partir de análise de conteúdo: 

 

Este tipo de análise considera o filme como um relato e tem apenas em conta o tema 

do filme. A aplicação deste tipo de análise implica, em primeiro lugar, identificar-se 

o tema do filme (o melhor modo para identificar o tema de um filme é completar a 

frase: Este filme é sobre ...). Em seguida, faz-se um resumo da história e a 

decomposição do filme tendo em conta o que o filme diz a respeito do tema 

(PENAFRIA, 2009, p. 6).  

 

Para a análise fílmica, partiremos de Vanoye e Goliot-Lété (2002, p.15) na qual a 

primeira fase “é despedaçar, descosturar, desunir, extrair, separar, destacar e denominar 

materiais que não se percebem isoladamente “a olho nu”, pois se é tomado pela totalidade”. 

Usaremos como referência o papel da música no filme como lírico: 

 
- papel lírico: A música pode finalmente contribuir para reforçar a importância e a 

densidade dramática de um momento ou de um ato, dando-lhe uma dimensão lírica 

como só ela é capaz de engendrar” (MARTIN, 2011, p. 141). 

 

E como base da descrição e interpretação das canções de David Bowie, usaremos a 

biografia do cantor escrito por Peter Doggett, O homem que vendeu o mundo: David Bowie e 

os anos 70 de 2014. 

Destacamos a seguir os trechos selecionados e as marcações de tempo das músicas 

utilizadas no filme.  

 

CENA 1: Introdução (Início aos 02’27” até 03’50”)  

Nas cenas iniciais do filme, Christiane desabafa o que a cidade de Berlim, na 

Alemanha, não é tão bonita e limpa quanto aparenta. Que por trás dos gramados verdes e 

shopping centers, a cidade se corrói nos cantos mais obscuros por causa das crianças da capital. 

Como uma criança que está amadurecendo nessa cidade, ela diz estar cansada de viver uma 

infância sem entusiasmo e quer aproveitar a vida como uma adulta. Seu desejo maior é 

frequentar a boate considerada a mais moderna da Europa, a Sound. 

Assim como o nome original em alemão do filme “Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada 

e Prostituída” é “Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo”, que traduzido é “Christiane F. 
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– Nós, as crianças da estação Bahnhof Zoo”, a música “V-2 Schneider”16 de David Bowie 

começa a tocar enquanto o espectador admira a cidade de Berlim através da janela do vagão do 

metrô (Figura 9). 

 

“V-2 Schneider” (anexo na pág. 63) é uma música instrumental do álbum “Heroes”, 

de 1977”, na qual Bowie a nomeou com a combinação de uma arma alemã de destruição em 

massa17, utilizada na Segunda Guerra Mundial, com o sobrenome de um dos integrantes da 

banda alemã Kraftwerk18. Seguindo os padrões de sua influência germânica, Bowie compõe 

uma música inteiramente instrumental em uma fase que ele dependia totalmente da máquina. 

Um paralelo com o início da música e a cena do trem chegando na estação (Figura 10), um meio 

de transporte que muitas pessoas de cidade grande são dependentes para locomoção.  

                                                           
16 V-2 Schneider, composta por David Bowie. Gravada de junho a agosto de 1977 para o álbum “Heroes”. 
17 O foguete V2 (sigla em alemão para Vergeltungswaffe - arma de vingança), ou simplesmente V2, foi o 

primeiro míssil balístico, tendo sido usado pela Alemanha durante as últimas fases da Segunda Guerra 

Mundial principalmente contra alvos britânicos e belgas. 
18 Kraftwerk é um influente grupo musical alemão de música eletrônica. O grupo foi formado por Ralf Hütter e 

Florian Schneider em 1970, em Düsseldorf na Alemanha. 

Figura 9: Vista de Berlim através do vagão do metrô. Fonte: Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída (1981). 
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Sobre a música V-2 Schneider, Doggett (2014) destaca que 

 

embora essa composição fosse bem mais inquietante do que qualquer peça criada pela 

referida banda alemã, o refrão vocal – evoluindo lentamente do sintético para o 

humano – acrescentava um pouco de carne e osso aos refrões robotizados das canções 

do Kraftwerk, tais como “Autobahn” e “Trans-Europe Express”. Antes do refrão do 

vocal, o horror do foguete V-2 era representado por uivos em feedback (um tributo, 

talvez, ao guitarrista Michael Rother da banda NEU!) e estática, sustentados 

cineticamente pelo rá-tá-tá-tá da percussão. Guitarras e saxofones mantinham o 

ataque, acima de sequência de acordes descendentes, antes do atento do vocal 

(DOGGETT, 2014, p. 384).  

 

É através deste som que Christiane decide ir pela primeira vez a “Sound”, após 

mentir para sua mãe que iria passar a noite na casa de sua amiga Kessi, a colega de classe que 

era considerada a mais esperta e agradável a todos. Mas sua influência sobre os amigos estava 

também através de sua aparência mais madura, na qual conseguiu fazer com que Christiane F. 

pudesse entrar em uma boate com apenas 13 anos de idade.  

 

CENA 2: A primeira vez de Christiane na boate Sound (Início aos 04’08” até 06’48”) 

 

O momento tão esperado por Christiane chegou, ela entra pela primeira vez na Sound 

com sua amiga Kessi. A música começa a ficar mais alta enquanto ela adentra na boate. A 

música “Look Back in Anger”19 (anexo na pág. 62) de David Bowie fica mais clara quando o 

refrão começa:  

                                                           
19 Look Back in Anger, composta por David Bowie e Brian Eno. Gravada de setembro de 1978 a março de 1979 

para o álbum “Lodger”. 

Figura 10: Estação de trem de Berlim. Fonte: Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída (1981). 
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“(Waiting so long, I've been waiting so, waiting so).  
(Esperando tanto tempo, eu esperei tanto tempo) 

Look back in anger, driven by the night 
Olhando com raiva, impulsionado pela noite  

Till you come 
Até você chegar  

(Waiting so long, I've been waiting so, waiting so) 
(Esperando tanto tempo, eu esperei tanto tempo) 

Look back in anger, see it in my eyes 
Olhando com raiva, veja nos meus olhos  

Till you come“ 
Até você chegar 

 

 

 

E assim Christiane se encontra finalmente onde ela sempre quis estar (Figura 11), 

como se a música traduzisse o seu sentimento de tanta espera por estar lá, no local mais popular 

de Berlim.  

Enquanto a música toca, Christiane anda pela boate vendo como os jovens se 

comportam, Doggett (2014) destaca na canção que o herói dessa composição testemunha “o 

Anjo da Morte vadiando em cafés, esperando que as pessoas morressem”.  

 

O relato se assemelhava a um conto, e a transformação em canção obrigou Bowie a 

se valer de uma persona vocal exagerada, que nos anos 80 seria imitada por artistas 

neorromânticos, tais como a banda Spandau Ballet. O centro sonoro da peça era o 

refrão, embora, em termos de lirismo, nada acrescentasse exceto um tom bombástico 

– a sequência de acordes era, na verdade, idêntica à das estrofes. Por seu turno, Tony 

Visconti e Bowie empregavam vozes sentimentais e queixosas, com um estranho 

sotaque de Liverpool – mais uma referência isolada aos Beatles, dando seguimento à 

série de alusões vagas feitas à banda no LP “Heroes”. Impulsiva e impaciente, a faixa 

destacava a guitarra de Bowie, em meio a um rompante instrumental tão célere e hábil 

que só pode ter sido gravado num tom mais baixo, e num ritmo mais lento, sendo 

posteriormente acelerado (DOGGETT, 2014, p. 408). 

 

Figura 11: Primeira vez de Christiane na Sound. Fonte: Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída (1981). 
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Uma comparação com Christiane testemunhando jovens usuários de drogas até eles 

perderem a esperança de se recuperarem do vício. Nesse intervalo de tempo enquanto ela 

caminha pela boate, ocorre a primeira troca de olhar com o seu futuro namorado, Detlev. 

 

CENA 3: Primeira experiência com drogas (Início aos 09’11“ até 10’47”) 

 

Após se reencontrar com a sua amiga Kessi e mais dois rapazes na sala de cinema, um 

deles tinha lhe dado um comprimido de droga para ela. No momento em que ela recebeu, 

recusou instantaneamente. Ao se sentir de desconfortável com a companhia de um dos meninos, 

ela vê Detlev saindo da sala de cinema e decide também sair do local. Christiane vai ao banheiro 

para se maquiar (Figura 12), ela acha o comprimido em bolsos e o coloca de lado. 

Primeiramente ela tenta ignorar, mas se deixa levar pela curiosidade e quando ela vai tomar a 

droga, ela ouve um barulho estranho no banheiro. Christiane ignora o barulho e coloca o 

comprimido na boca e o engole com ajuda da água da torneira. 

 

 

Após engolir, ela se olha pensativa no espelho e decide ir em direção de uma das 

privadas do banheiro feminino, mas ao abrir a porta, ela encontra um rapaz sentado 

completamente sem reação em função de ter tomado uma droga diretamente na veia através de 

uma seringa pendurada em seu braço (Figura 13). Christiane se assusta com estado em que se 

encontra o rapaz e sai correndo do banheiro. 

 

Figura 12: Christiane no banheiro da Sound. Fonte: Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída (1981). 
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Ao fundo, a introdução da música “Stay”20 (anexo na pág. 63) de Bowie toca como se 

fosse o pensamento de alguém que estivesse começando a entrar em um caminho na qual faça 

qualquer coisa para que tudo fique melhor, mas de maneira errada. Conforme Doggett (2014), 

David Bowie compôs essa música que versava sobre mal-entendidos e indecisões, conturbadas 

por dependência química na época em que gravava o seu álbum “Station to Station”. 

 

No entanto, a interpretação ocorreu com total convicção, e um impressionante 

domínio de dinâmica. Constatava-se uma autoconfiança natural no modo como o riff 

de quatro compassos inteiros, para permitir que o eco ressoasse pelas caixas. Aos 

poucos, os demais instrumentos entravam: a batida do tambor de pedal e do baixo; 

cordas e percussão sintetizadas; outra guitarra uivante tocada por Slick, respondida 

por outros temas sutis executados por Carlos Alomar – cada um provocando leves 

alterações de ritmo, até que a banda se firmasse num ritual funk, sacudido, quase 

mecânico. (O lento crescendo de som fazia lembrar os cinemáticos épicos de soul, tais 

como “Papa Was a Rolling Stone”, dos Temptations, e “Theme from Shaft”, de Isaac 

Hayes, de três anos antes.) Na estrofe, Slick trabalhou com a medida uniforme de um 

acorde com nona, subindo e descendo pelo braço da guitarra, antes de se calar e deixar 

que a bateria de Dennis Davis injetasse adrenalina no tédio de Bowie. Depois de correr 

pelas estrofes em uníssono gravado duas vezes, a voz de Bowie dividia-se em duas 

partes, no refrão, contida no registro mais baixo, quase histriônica uma oitava acima. 

E então a banda se libertava, com camadas de guitarra empilhadas embaixo do solo 

tocado por Slick, cada uma oferecendo uma variação sutil sobre o tema principal 

(DOGGETT, 2014, p. 335).  

 
 

CENA 4: Os novos amigos da Sound (Início aos 18’08” até 20’18”) 

 

Após sua primeira experiência na Sound, Christiane volta a lidar com os problemas do 

dia-a-dia em casa. Sua irmã mais nova decide voltar a morar com o pai delas mesmo com sua 

desaprovação, pois o pai dela abusou delas e fez com que a mãe se separasse e tivesse uma vida 

                                                           
20 Stay, composta por David Bowie. Gravada de setembro a novembro de 1975 para o álbum “Station to 

Station”. 

Figura 13: Rapaz sob efeito da heroína. Fonte: Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída (1981). 
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independente com as filhas. Christiane ainda desaprova que sua mãe tenha um namorado e 

decide não conviver com esse tipo de situação em casa e sempre diz que vai visitar a amiga 

Kessi. Uma justificativa para ir na boate Sound. 

Em uma das visitas do namorado de sua mãe, Klaus, ele tenta agradá-la dando um 

disco de vinil do David Bowie, o álbum “Changesonebowie” de 1976, mas ela já possuía o 

álbum em sua coleção (Figura 14). 

 

Após visitar a Sound com a sua amiga Kessi, Christiane encontra na saída da boate 

Detlev com os seus amigos e eles a convidam para dar uma volta na cidade. Christiane e Detlev 

trocam olhares e ela decide ir junto com Kessi andar pela cidade de Berlim em plena madrugada. 

A música “Heroes”21 (anexo na pág. 58), de David Bowie, começa a tocar enquanto os jovens 

correm pelos corredores de um shopping brincando um com o outro como se não tivessem 

limites para serem felizes (Figura 15). 

 

                                                           
21 Heroes, composta por David Bowie e Brain Eno. Gravada de junho a agosto de 1977 para os álbuns Single 

lado A e LP “Heroes”. 

Figura 14: Christiane recebendo um presente de Klaus. Fonte: Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída (1981). 

Figura 15: Christiane e Detlev correndo pelo shopping. Fonte: Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída (1981). 
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Durante a exploração do shopping, Christiane e Detlev se separam dos outros e correm 

juntos de mãos dadas. Chegam em um ponto onde existe uma cabine de loteria e Detlev decide 

quebrar o vidro para roubar o dinheiro que se encontra dentro. Detlev quebra e o restante dos 

amigos os encontra com Christiane. Eles pegam o dinheiro e a polícia aparece e começa a 

persegui-los pelos corredores do shopping. O casal consegue achar um elevador e vão para 

terraço do prédio onde se encontra o shopping. Quando eles chegam no terraço, com uma 

sensação de liberdade, a canção de Bowie está em um dos seus pontos mais marcantes: 

 

Though nothing will keep us together 
Embora nada vá nos manter juntos 

We could steal time, just for one day 
Nós poderíamos enganar o tempo, apenas por um dia 
We can be heroes, forever and ever 

Nós poderíamos ser heróis, para todo o sempre 
What'd you say? 

O que você diz? 

 

“Heroes” traduz o momento de liberdade do casal, como se eles fossem vencedores 

daquela situação embora existam obstáculos entre eles, assim como Bowie optou por cobrir 

seus personagens com uma camada protetora de ironia e aspas: “Coragem é uma coisa de heróis, 

e nem todos os “heróis” são heroicos” conforme biografia escrita por Doggett (2014). 

 

Muito já foi escrito acerca da inspiração biográfica dessa canção: Bowie à janela dos 

estúdios da gravadora Hansa, em Berlim ocidental, observando o encontro furtivo de 

dois amantes perto do Muro, dois amantes que talvez fossem – ou não – o produtor 

Tony Visconti (casado) e sua amante Antonia Maass. Por mais importante que tal 

incidente possa ter sido em termos pessoais, será limitada qualquer interpretação que 

reduza a canção ao relato factual de um caso de amor (DOGGETT, 2014, p. 379). 

 

Para os heróis do filme, tudo é possível. Ao despistar os policiais no terraço, Christiane 

se preocupa com Kessi, pois ela tinha dado a desculpa para a sua mãe que ela iria dormir na 

casa de sua amiga. E é nesse momento que Christiane e Detlev tem a possibilidade de se 

conhecer melhor. 

 

CENA 5: A fã de David Bowie (Início aos 24’37” até 26’32”) 

 

Após uma noite cheia de emoção com os novos amigos da Sound, Christiane e Kessi 

estão na estação de trem descansando. Após passar o primeiro trem, Christiane nota que a mãe 

de Kessi sai de um dos vagões. A mãe de Kessi identifica as duas e acorda sua filha com tapas 
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e a pega pelo braço levando-a para casa, ainda diz que sua filha não andará com pessoas que 

tem “ideias ruins”. Mesmo que a sua filha tenha tido a ideia de sair com a sua amiga Christiane. 

Após ver sua amiga ir embora, ela nota que recém foi colocado um grande cartaz na parede da 

estação do metrô. O cartaz é sobre o show de David Bowie em Berlim e Christiane fica 

visivelmente feliz em saber do concerto do seu ídolo (Figura 16). 

 

 

Ao saber do show, “Helden”22 (anexo na pág. 59), a versão alemã de “Heroes”, começa 

a tocar intensamente com o vocal de Bowie, assim como Christiane começa a experimentar 

coisas novas em sua vida. 

 

Pela primeira vez, desde de “Space Oddity”[1], Bowie transcendeu o público 

anglófono, gravando versões de “Heroes” em francês e alemão. Seu vocal na versão 

alemã, “Helden”, demonstrou uma intensidade impressionante; na versão francesa, 

“Heros”, entretanto, ele soou derrotado, tanto pelo idioma quanto pelo desespero 

(DOGGETT, 2014, p. 381). 

 

Depois de conhecer melhor Detlev na noite anterior, ela começa a fazer uma tatuagem 

caseira em sua própria mão, assim como o seu novo amigo, com uma agulha e tinta de caneta. 

Enquanto ela se auto tatua, sua mãe reclama que a música está muito alta e Christiane responde, 

dizendo que o disco foi presente de Klaus, namorado de sua mãe e por isso ela escuta com o 

volume alto. Mas sua mãe diz que foi comprado com parte do dinheiro dela também, então 

Christiane decide desligar o som. Ela faz uma tatuagem nela mesma com uma agulha. 

 

                                                           
22 Helden é a versão em alemã da canção “Heroes” que David Bowie gravou em 1977 juntamente com Brian 

Eno. 

Figura 16: Christiane ao ver o cartaz do show de Bowie. Fonte: Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída (1981). 
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CENA 6: A decepção por Detlev consumir heroína e a infelicidade em casa (Início aos 

28’14” até 30’46”) 

 

Em uma conversa na cozinha, a mãe de Christiane descobre que ela se auto tatuou na 

mão em função de um rapaz. Christiane acaba comentando que ela gostaria de ir no show do 

David Bowie com Detlev, e não com a sua amiga Kessi. 

Ao som de “Station to Station”23 (anexo na pág. 61), Christiane volta ao Sound a 

procura de Detlev. Após perguntar a Axel, ela anda pela boate e compra bebidas para ela e para 

Detlev. Christiane o encontra comprando heroína de uma moça desconhecida, e ela o aborda 

perguntando se ele vai usar a droga (Figura 17). Detlev fica quieto e não responde. Ela o tenta 

convencer que pode conseguir algo melhor pra ele e o ameaça que ela não vai mais voltar a 

falar com ele se ele for usar a droga, mas Detlev permanece em silêncio e decide seguir a moça 

que vendeu drogas a ele. 

 

 

Assim como o que acontece entre o casal, a música de David Bowie ao fundo retorna 

com a história do “Thin White Duke” (Duque Magro e Branco), que conforme Doggett (2014), 

é um personagem que o cantor criou baseado nele mesmo em um livro de contos intitulado 

“The Return of The Thin White Duke”24 (A Volta do Duque Magro e Branco). 

 

Os contos, ele explicou, eram “em parte autobiográficos, predominantemente 

ficcionais, contendo uma boa quantidade de magia”. Ao mesmo tempo, ele declarou 

ao jornalista Cameron Crowe: “Resolvi escrever a minha autobiografia, como meio 

                                                           
23 Station to Station composta por David Bowie. Gravada entre setembro e novembro de 1975 para o álbum Station 

to Station. 
24 The Return of The Thin White Duke é conto escrito por Neil Gaiman publicado em uma coletânea chamada 

Trigger Warnning. 

Figura 17: Christiane tentando convencer Detlev. Fonte: Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída (1981). 
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de vida. Talvez seja publicada numa série de livros.” Ou, conforme divulgado pela 

revista Rolling Stone na mesma época, talvez fosse o fragmento autobiográfico mais 

breve e reduzido, o que sugeria que Bowie teria dificuldade em compor a narrativa de 

toda sua vida com mais de apenas mil palavras (DOGGETT, 2014, p. 324). 

 

A letra de “Station to Station” relata o domínio sobre os dois amantes até o momento 

de eles perderem o controle sobre eles mesmos, assim como Detlev se deixa levar pela vontade 

de tomar heroína, Christiane também vê que é algo que não é controlável ao ver que muitos 

jovens que frequentam a Sound, consomem a droga. 

 

It's not the side-effects of the cocaine 
Não são os efeitos colaterais da cocaína 

I'm thinking that it must be love 
Estou achando que isso deve ser amor 

It's too late - to be grateful 
É muito tarde - para ser grato 

It's too late - to be late again 
É muito tarde - para estar atrasado outra vez 

It's too late - to be hateful 
É muito tarde - para ser odioso 

The European cannon is here 
O canhão europeu está aqui 

 

Christiane vai à procura de Detlev dentro da boate e o espera sair do banheiro 

masculino. Momentos depois ele sai completamente consumido pela heroína e Christiane tenta 

falar com ele, mas ele a ignora. Chateada, Christiane corre para o banheiro feminino e toma 

alguns comprimidos que estavam em seu bolsa da jaqueta. Sentindo os efeitos dos 

comprimidos, ela vai embora da boate e chega em casa com mal-estar. Seu nariz sangra e ela 

nota que há uma gilete de barbear no banheiro, logo ela sai do banheiro e vê o casaco de Klaus, 

namorado de sua mãe, pendurado no corredor do apartamento. Christiane nota que a luz do 

quarto de sua mãe está acesa e decide ir para o seu quarto dormir. Ao deitar, ela olha os seus 

dois convites para o show de David Bowie destinados a ela e a Detlev, que provavelmente não 

irá mais, e fica com a atenção voltada para o nada com a sensação de tristeza. Como se todo o 

esforço tivesse sido em vão. 

 

CENA 7: O show de David Bowie e a primeira experiência com a heroína (Início aos 

37’45” até 42’35”) 

 

O dia do show de seu ídolo finalmente chegou e Christiane acaba indo acompanhada 

de outro amigo. Ao chegar no local do show, ela percebe que sua companhia se sente 

fisicamente fraca. Christiane o questiona e ela responde que tinha doado sangue naquele dia 
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para ganhar dinheiro. Os dois decidem entrar no centro de eventos para conseguir um 

comprimido de Valium25 para que ele se sinta melhor. Após entrar no local, ela vê Detlev 

acompanhado de uma outra menina e Christiane se sente decepcionada ao vê-lo, pois ela o tinha 

convidado para ir ao show. Christiane caminha pelo ginásio e observa os jovens que estão lá 

para ver o show, ela encontra o seu acompanhante e entrega a ele alguns comprimidos de 

Mandrix26, já que ela não conseguiu Valium. 

O local escurece, a banda começa a tocar, o público começa a gritar de emoção, as 

luzes do palco começam a ascender e no meio da fumaça, David Bowie aparece entre os 

integrantes da banda caminhando em direção do microfone e ao chegar (Figura 18).  

 

 

A banda começa a tocar a introdução da música “Station to Station” (anexo na pág. 

61) e Bowie chega ao microfone e começa a cantar sua canção sobre o Duque Magro e Branco, 

personagem que ele mesmo criou. 

 

A composição era constituída por um complexo arranjo de fragmentos, no estilo de 

uma suíte de rock progressivo (faz lembrar algo da banda Genesis, no início dos anos 

70, ou do Jethro Tull, em meados da mesma década), ligados pelo impacto sonoro 

extraordinário banda que tocava com Bowie em 1975-1976, e pela flexibilidade 

agradável de sua voz. [...] Aos poucos, a banda despertava: a percussão batia; um 

teclado martelava acordes repetidos, no tom e fora dom tom; baixo; bateria, um 

segundo teclado; e finalmente um gigantesco riff atonal de guitarra (tocado por Bowie 

e Earl Slick, com marcações sincopadas, com três compassos em 4/4, e um em 2/4) 

(DOGGETT, 2014, p. 327). 

 

                                                           
25 Comercializado pela primeira vez como Valium, agora chama-se Diazepam, é um medicamento do grupo 

de benzodiazepinas que, normalmente, produz um efeito calmante. 
26 A metaqualona, conhecida também como Mandrix, mandrax, mequalon, quaaludes, "smarties", ou "geluk-

tablette" é uma droga sedativa e hipnótica depressora do sistema nervoso central, muito usada em comprimidos 

para dormir nos anos 1970. 

Figura 1: David Bowie no show em Berlim. Fonte: Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída (1981). 
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Enquanto a banda se apresenta, Christiane assiste atenta ao show e nota que se amigo 

ainda não se sente bem e o deixa descansando para se recuperar. Ela decide ir em direção ao 

palco para poder ver o seu ídolo mais de perto. Enquanto ele canta certa parte da canção “Station 

to Station”: 

 

 

Once there were mountains on mountains 
Uma vez havia montanhas e montanhas 

And once there were sunbirds to soar with 
E uma vez havia pássaros para voar 

And once I could never be down 
E uma vez eu nunca poderia estar triste 

I got to keep searching and searching 
Eu devia continuar buscando e buscando 
Oh what will I be believing 

Oh em que eu irei acabar acreditando? 
And who will connect me with love? 

E quem vai me conectar com o amor? 
Wonder who wonder who wonder when 

Quem será, quem será, quando será? 
Have you sought fortune evasive and shy? 

Você buscou fortuna, evasia e timidamente? 
Drink to the men who protect you and I 

Beba com os homens que vão proteger eu e você 
Drink drink drain your glass 

Beba, beba, beba todo seu copo 
Raise your glass high 

Erga seu copo no alto 

 

It's not the side-effects of the cocaine 
Não são os efeitos colaterais da cocaína 

I'm thinking that it must be love 
Estou achando que isso deve ser amor 

It's too late - to be grateful 
É muito tarde - para ser grato 

It's too late - to be late again 
É muito tarde - para estar atrasado outra vez 

It's too late - to be hateful 
É muito tarde - para ser odioso 

The European cannon is here 
O canhão europeu está aqui 

 

Christiane enxerga o seu ídolo tão próximo que motivada pela música, ela decide tomar 

alguns comprimidos juntamente com refrigerante, já que a canção questiona sobre o amor e a 

vida e a busca sobre alternativas para se sentir melhor através da bebida e das drogas (Figura 

19). 
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Após o show, ela procura o seu acompanhante. Ela o encontra em um canto com um 

outro rapaz, e pergunta se ele está doente. O rapaz responde que ele precisa “se picar”, injetar 

heroína, para se sentir melhor. Christiane questiona se ela é a única que usa heroína, e outro 

jovem responde: “Que parece que sim.” O jovem questiona ela se ela tem dinheiro para 

conseguir heroína, ela afirma e dá o dinheiro para ele.  

Tempo depois, ela e o seu acompanhante esperam o rapaz que foi comprar drogas. Ele 

chega e diz que conseguiu heroína, agradece a ela e diz que vai devolver depois. Os dois amigos 

saem para se drogar e deixam ela sozinha no estacionamento. Neste momento, ela vê Detlev 

saindo do local do show acompanhado com uma outra menina. Christiane fica decepcionada e 

decide ir atrás de seus amigos que foram se drogar. Ela os acha em um carro e pede para entrar. 

O seu amigo diz que não, mas ela responde que pagou por parte da droga e quer experimentar. 

O jovem que comprou, deixa ela entrar no carro com relutância. Os dois rapazes começam a 

preparar a heroína para se injetar e Christiane assiste com um olhar aterrorizante. Ela acaba 

dizendo que não quer “se picar”, mas apenas cheirar. O rapaz fala para ela para que pense a 

respeito, pois depois da primeira vez, não há mais volta. Christiane responde que só quer 

experimentar e que tem domínio total sobre ela mesmo. O seu amigo diz a ela, que se ela tomar, 

vai ficar que nem ele e que também vai se tornar em um zumbi. Christiane prova a heroína pela 

primeira vez, cheirando a droga. Ela sente os efeitos da droga e acaba tendo uma ânsia de vômito 

por causa dos primeiros efeitos e desmaia. 

 

 

 

 

Figura 2: Christiane assistindo o seu ídolo. Fonte: Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída (1981). 
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CENA 8: Os primeiros efeitos do uso de heroína (Início aos 48’24” até 51’12”) 

 

Após o show de Bowie e passar pela primeira experiência com a heroína, Christiane 

vai ao Sound ainda sentindo efeitos da droga. Na boate, Babsie a encontra sozinha e pergunta 

para Christiane se ela tem drogas (Figura 20). Christiane a questiona sobre o motivo de Babsie 

querer drogas, mas ela não responde e oferece uma bebida para Christiane. 

 

 

 

Enquanto Christiane espera pela bebida, a música “TVC 15”27 (anexo na pág. 57) de 

David Bowie toca na Sound, uma canção, destacada na biografia de Bowie por Doggett (2014), 

que era marcada pela desconfiança da contracultura em relação à mídia e à sociedade de 

consumo. 

 

Em meio àquela alegre colisão de sons, Bowie recitava a história absurda de uma 

televisão carnívora – talvez, sob o título de O Ataque da TV Carnívora, como se 

tratasse de um filme B rodado em 1953. A ideia era uma piada, evidentemente, mas 

foi condizente com a desconfiança da contracultura em relação à mídia e à sociedade 

de consumo, situação da qual se lamentou o filósofo Herbert Marcusse, na obra O 

Homem Unidimensional: “as pessoas [só] se reconhecem por meio de seus objetos de 

consumo; encontram suas almas em carros, aparelhos de som, residências de dois 

andares, equipamentos de cozinha” (DOGGETT, 2014, p. 334).  

 

Um paralelo da desconfiança do consumo das drogas, pois nesse momento em que 

Christiane espera pela bebida, uma amiga de Babsie aparece e pergunta a ela o que Babsie 

queria com Christiane. Christiane apenas responde que ela queria drogas, mas sua amiga rebate 

                                                           
27 TVC 15 composta por David Bowie. Gravada entre setembro e novembro de 1975 para o álbum Station to 

Station. 

Figura 20: Babsie pedindo drogas para Christiane. Fonte: Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída (1981). 
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que não deve dar nada à Babsie, mas Christiane a questiona se ela usa drogas. A amiga de 

Babsie apenas responde: “O que eu faço já é outro problema”. 

Babsie retorna com a bebida para Christiane, elas conversam entre si e momentos 

depois, Detlev chega na boate Sound. O casal se encontra e Detlev questiona se ela “perdeu o 

juízo” (Figura 21). Christiane retruca que ele não deveria questionar isso, pois ele usa drogas, 

mas Detlev pergunta se ela tem que copiar tudo que ele faz. Ela simplesmente responde que 

queria saber o que ele sentia. Detlev apenas diz: “Agora já sabe”. A partir desse momento, 

Christiane e Detlev começam um relacionamento amoroso. 

 

 

CENA 9: A dependência da heroína e a prostituição (Início ao 1:17’40” até 1:19’10”) 

 

Detlev e Christiane estão saindo da Sound (Figura 22). A dependência das drogas já 

toma conta da vida deles. Detlev já se prostitui na estação de trem para conseguir dinheiro para 

comprar heroína sem sua namorada saber, e Christiane pede dinheiro para sua mãe. O casal 

Figura 21: Detlev questionando Christiane. Fonte: Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída (1981). 

Figura 22: Detlev e Christiane saindo da Sound. Fonte: Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída (1981). 
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aparenta estar fisicamente debilitado pelo consumo de heroína e eles batalham para manter o 

vício. 

A música que toca dentro da boate enquanto eles conversam na saída é “Stay”28 (anexo 

na pág. 63) de Bowie. Segundo Peter Doggett (2014), essa canção versava sobre mal-entendidos 

e indecisões, conturbadas por dependência química. Relatado pelo próprio Bowie que: “Essa 

canção foi gravada durante a nossa loucura com cocaína”.  

Christiane começa a pedir dinheiro na rua para pessoas, mas elas se recusam até com 

agressões físicas. Ela acaba se frustrando e surge um senhor oferecendo dinheiro em troca de 

masturbação. Christiane cobra um valor alto e ele aceita. 

Após conseguir o dinheiro, ela volta para a estação Bahnhof Zoo para se encontrar 

com o Detlev. Ao encontrar ele passando mal por causa da dependência, eles vão ao banheiro 

para preparar a heroína. Detlev descobre que ela conseguiu bastante droga e a questiona como 

ela conseguiu tanto (Figura 23). 

 

 

Christiane responde que não conseguiu dinheiro pedindo para as pessoas nas ruas e 

então decidiu masturbar um cara. Detlev não acredita que todo aquele dinheiro foi apenas por 

uma masturbação e ela tenta convencê-lo.    

 

CENA 10: Recuperação e recaída (Início aos 1:41’39” até 1:45’09”) 

 

Christiane entra em colapso em função de sua dependência química, depois de tentar 

roubar coisas de casa para conseguir dinheiro para as drogas. A mãe descobre sobre Christiane 

                                                           
28 Stay composta por David Bowie. Gravada entre setembro e novembro de 1975 para o álbum Station to Station. 

Figura 23: A quantidade de heroína que Christiane conseguiu com um programa. Fonte: Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e 

Prostituída (1981). 
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estar dependente após ela passar mal no banheiro de casa e decide cuidar dela. Detlev acaba se 

juntando com Christiane após a mãe dela o encontrar na estação para os dois poderem largar o 

vício juntos. 

Depois de um difícil processo de recuperação do vício de heroína, Christiane e Detlev 

finalmente ficam “limpos” e podem viver suas vidas sem a dependência. Eles encontram na rua 

dois amigos que notam que eles estão limpos e perguntam como foi a recuperação. Durante a 

conversa, os amigos do casal decidem também parar de usar heroína, mas tomariam a droga 

uma última vez antes de parar. Christiane e Detlev conversam a respeito de tomar uma última 

vez ou de voltar a tomar, mas usando em doses pequenas de droga. E ainda tentam se convencer 

que são fortes o bastante para deixarem de usar drogas quando quiserem. Finalmente eles 

decidem pedir uma “última dose” para os seus amigos. 

A última dose acabou não sendo a última e Christiane volta à rotina de frequentar a 

estação Bahnhof Zoo para comprar heroína. Ela anda pela estação fisicamente afetada pelas 

drogas e vê muitos outros jovens na estação na mesma condição (Figura 24). 

 

 

Durante a sua caminhada pela estação, a música instrumental “Sense of Doubt”29 

(anexo na pág. 64) de David Bowie cria um ambiente de total dominação das drogas sobre 

aqueles jovens que frequentam aquele espaço (Figura 25).  

 

 

 

 

 

                                                           
29 Sense of Doubt composta por David Bowie. Gravada entre junho e agosto de 1977 para o álbum Heroes. 

Figura 24: Christiane de volta a Bahnhof Zoo. Fonte: Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída (1981). 
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De acordo com Doggett (2014) um paralelo com a composição da música que retrata 

uma natureza onde havia ondas sonoras e depois foi conquistada pela máquina, onde até mesmo 

marés e os ventos sobrevivessem exclusivamente em função da máquina. 

 

Cada repetição incitava um conjunto diferente de acordes, como uma fanfarra 

sintetizada, enquanto através da paisagem estéril perambulava um bando de ruídos e 

efeitos – alguns vagamente humanos, alguns puramente mecânicos, todos 

assustadores e intimidantes. Antes e depois de tudo isso havia ondas sonoras, como 

se a própria natureza tivesse sido conquistada pela máquina, e até as marés e os ventos 

sobrevivessem exclusivamente por causa dos caprichos de um computador 

(DOGGETT, 2014, p. 384). 

 

 

CENA 11: O vício e perda de sua amiga por causa da heroína (Início aos 2:01’46” até 

2:02’10”) 

 

Christiane e Detlev estão novamente usando drogas e eles estão morando juntos no 

apartamento dele. Após um dia de consumo, o casal volta para o apartamento e nota que o seu 

amigo Axel está dormindo na sala e Christiane tenta o acordar para aproveitar o sábado. Detlev 

tenta acordá-lo e vê que ele está morto após notar que tem uma seringa pendurada no braço de 

Axel (Figura 26). 

 

Figura 25: Jovens que frequentam a estação para se drogar. Fonte: Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída (1981). 
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O casal fica em choque e decidem pegar algumas coisas e deixam o seu amigo Axel 

morto no apartamento. Eles ficam completamente assustados e abatidos com a morte de Axel e 

Christiane ainda desaprova a atitude de Detlev por deixar o seu amigo morto sozinho no 

apartamento. Com aquela situação, eles decidem tentar conseguir dinheiro para comprar 

heroína e tentar esquecer o que se passou. Christiane volta a rotina de se prostituir e Detlev 

consegue um lugar para morar junto com um cliente de prostituição dele mesmo que ela 

desaprove dessa situação. Christiane descobre que Detlev tem relações sexuais com o dono do 

apartamento e o deixa. 

Christiane volta à estação Bahnhof Zoo e procura pela sua amiga Babsie perguntando 

aos jovens que estão lá (Figura 27).  

 

 

Ela corre pela estação e encontra o seu amigo Zumbi e pergunta a ele sobre Babsie, ele 

diz que faz um tempo que não a vê, que talvez a polícia tenha a levado ou morrido. Zumbi 

pergunta para Christiane se ela precisa de um “pico”, mas ela recusa. 

Figura 26: Axel morto pelo excesso de heroína. Fonte: Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída (1981). 

Figura 27: Christiane procurando por sua amiga Babsie. Fonte: Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída (1981). 
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Claramente sentindo a abstinência de heroína, ela pergunta ao seu amigo se ele tem 

heroína, mas ele diz que não tem. Christiane o deixa e volta a procurar por sua amiga na estação, 

chega a perguntar para uma outra menina se ela tem drogas, mas ela nega.  

A volta a estação tem como trilha sonora a música “Stay” (anexo na pág. 63), do 

Bowie, que foi composta em uma época em que o cantor estava na dependência de cocaína, 

conforme a biografia escrita por Doggett (2014). Uma relação com a situação de Christiane 

sempre voltando à estação Bahnhof Zoo, ponto de drogas dos jovens de Berlim. 

Ao não achar a sua amiga Babsie, Christiane volta a se prostituir para comprar heroína. 

Após o programa, ela passa por uma banca de revistas e vê um jornal onde tem a foto de sua 

amiga Babsie na capa e a notícia de manchete é: “Mais uma jovem vítima das drogas em Berlim. 

Ela tinha apenas 14 anos” (Figura 28). Christiane se abala com a notícia da morte de sua amiga 

e entra em um banheiro público para se drogar. 

 

CENA 12: Final (Início aos 2:08’54” até 2:10’40”) 

 

Christiane decide sair de Berlim e viver com a sua tia e sua vó em uma vila perto de 

Hamburgo. Ela relata que está sem usar drogas por um ano e que sente medo quando pensa 

sobre Detlev. Acrescenta que pensa muito nele e que gostaria de dar forças e ajudá-lo, mas antes 

disso, ela diz que deve recuperar as suas forças (Figura 29). 

 

 

 

Figura 3: Capa do jornal com a manchete da morte de sua amiga Babsie. Fonte: Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída 

(1981). 
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Após a dedicatória de seus amigos mortos pela heroína e aos outros afetados pelo vício 

que não foram fortes o bastante (Figura 30). A canção “Heroes” (anexo na pág. 58) começa a 

tocar no início dos créditos como se fosse um hino ou uma homenagem aos jovens de Berlim 

que conseguiram superar essa difícil fase do vício das drogas. 

 

Quando o álbum foi lançado, Bowie colocou aqui mais em jogo do que uma fotografia 

romântica (mesmo que o flagrante do encontro ao lado do símbolo máximo de um 

planeta dividido se mostrasse tão romantizado quanto os amantes à soleira de uma 

porta, ou à margem do rio, no pot-pourri “Sweet Thing”[100]). Quando o álbum foi 

lançado, Bowie afirmou que essa composição versava sobre o heroísmo de se encarar 

e confrontar a realidade. Ele se referia à opressão política, mas o comentário teria uma 

ressonância especial para o criador do LP Low. “The shame”, ele gritava, em dado 

momento, mais uma vez canalizando o espírito de John Lennon, no que exprimia de 

mais agonizante (DOGGETT, 2014, p. 381). 

 

 

 

 

Figura 4: Christiane relatando (em off) sua decisão para largar o vício. Fonte: Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída (1981). 

Figura 30: Dedicatória aos que perderam a vida em função das drogas. Fonte: Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída 

(1981). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho desenvolvido teve como objetivo perceber como foi utilizada a trilha sonora 

musical do filme Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída (1981), do diretor Ulrich 

Edel, mapeando os momentos em que as músicas de David Bowie foram inseridas no longa. 

Para isso, foram identificadas as músicas que foram usadas, assim como detalhar quando elas 

foram gravadas pelo cantor britânico e a interpretação das letras de cada composição. Além das 

músicas, foi feita uma descrição das passagens do filme em que a trilha sonora foi utilizada, 

detalhando os momentos e os dramas da protagonista do filme, Christiane F., durante o período 

em que começou a usar drogas na sua adolescência. 

Na identificação das músicas selecionadas para fazer parte da trilha sonora do longa-

metragem, foi possível reconhecer que a maioria das canções faziam parte da famosa “Trilogia 

Berlim” de David Bowie. As músicas foram retiradas dos álbuns, Low (1977), Heroes (1977) e 

Lodger (1977), que Bowie produziu durante sua estada na Alemanha. Além da trilogia, foram 

usadas músicas do álbum Station to Station (1975), lançadas quando Bowie passou por algumas 

polêmicas referentes à história alemã. O trecho a seguir explica uma destas questões levantadas 

pela mídia na época: 

 

O pavio foi aceso com um comentário feito numa entrevista em 1974, segundo o qual 

Hitler, com sua lubrificada máquina de propaganda, teria sido de fato “ um dos 

primeiros astros do rock”. [...] A situação piorou em 2 de maio [1976], quando Bowie 

chegou em uma Mercedes conversível à estação ferroviária de Victoria, em Londres, 

e nas fotos publicadas pelo semanário britânico New Musical Express parecia estar 

fazendo uma saudação nazista. O astro argumentou que as fotos mostravam apenas 

acenando para multidão, mas devido a suas declarações anteriores – e à imagem 

disciplinada e um tanto arrogante evocada pelo Duke – o estigma persistiu por um 

tempo (EVANS, 2016, p. 26-27). 

 

  Com isso, foi possível perceber a forte ligação que o cantor britânico tinha com a 

nação alemã, tanto quanto na produção de suas músicas, como na sua vida particular quando 

morou três anos em Berlim Ocidental, local que foi inspiração para um de seus maiores 

sucessos, Heroes. 

Ao analisar as canções músicas selecionadas para o longa, foi possível perceber o papel 

delas na cooperação da trama. Conforme Marcel Martin (2011, p. 141), “a música pode 

finalmente contribuir para reforçar a importância e a densidade dramática de um momento ou 

de um ato, dando-lhe uma dimensão lírica como só ela é capaz de engendrar”. 

A partir dos nossos objetivos iniciais que eram: mapear as cenas do filme Eu, 

Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída em que utilizam as músicas de David Bowie; 
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identificar quais músicas são usadas e sua origem; descrever as cenas do filme e o contexto da 

história da personagem Christiane F. e relacionando-as com as músicas, acreditamos que a 

pesquisa cumpriu com o seu propósito. 

Portanto, obtivemos o resultado esperado na pesquisa de que a trilha sonora do filme 

ajuda na construção da trama e a sua escolha durante as cenas foi coerente e construtiva para 

com a história. Sendo assim, temos conhecimento que é um trabalho inusitado no contexto 

acadêmico, mas o estudo desempenha um papel relevante para estimular outros trabalhos que 

queiram abordar a relação entre a música e o cinema. 
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ANEXO – Letras das músicas de David Bowie na trilha sonora de Eu, Christiane F., 13 

Anos, Drogada e Prostituída 

 

TVC 15 

 

Up every evening 'bout half eight or nine 

I give my complete attention to a very good friend of mine 

He's quadraphonic, he's a, he's got more channels 

So hologramic, oh my T V C one five 

I brought my baby home, she, she sat around forlorn 

She saw my T V C one five, baby's gone, she 

She crawled right in, oh my 

She crawled right in my 

So hologramic, oh my T V C one five 

Oh, so demonic, oh my T V C one five 

Maybe if I pray every, each night I sit there pleading 

"Send back my dream test baby, she's my main feature" 

My T V C one five, he, he just stares back unblinking 

So hologramic, oh my T V C one five 

One of these nights I may just 

Jump down that rainbow way. be with my baby, then 

We'll spend some time together 

So hologramic, oh my T V C one five 

My baby's in there someplace, love's rating in the sky 

So hologramic, oh my T V C one five 

Transition 

Transmission 

Transition 

Transmission 

Oh my T V C one five, oh oh, T V C one five 

Oh my T V C one five, oh oh, T V C one five 

Oh my T V C one five, oh oh, T V C one five 

Oh my T V C one five, oh oh, T V C one five 

(refrão 1) 

Oh oh oh oh oh, oh oh oh oh oh... 

(refrão 2) 

Oh my T V C one five, oh oh, T V C one five... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVC 15 

 

Levanto todas as noites 'bout metade oito ou nove 

eu dou a minha atenção total a um muito bom amigo meu 

Ele é quadraphonic, ele é um, ele tem mais canais 

Então holográfica, oh meu TVC um cinco 

I trouxe meu bebê para casa, ela, ela se sentou em torno forlon 

Ela viu minha TVC um cinco, e então o bebê se foi, ela 

Ela rastejou na direita, oh meu 

Ela rastejou certo na minha 

Então holográfica, oh meu TVC um cinco 

Ah, então demoníaca, oh meu TVC um cinco 

 

Talvez se eu rezar todos, cada noite eu sentar lá suplicante 

"Enviar para trás meu bebê teste sonho , 

ela é minha principal característica e 

Meu TVC um cinco, ele, ele apenas olha para trás sem piscar 

Então holográfica, oh meu TVC um cinco 

Uma noite dessas eu só maio 

Ir por esse caminho do arco-íris, estar com meu bebê, então 

Nós vamos passar algum tempo juntos 

então holográfica, oh meu TVC um cinco 

meu bebê está lá em algum lugar, a classificação do amor no céu 

então holográfica, oh meu TVC um cinco 

 

Transição 

Transmissão 

Transição 

Transmissão 

 

Oh meu TVC um cinco, oh oh, TVC um cinco 

Oh meu TVC um cinco, oh oh, TVC um cinco 

Oh meu TVC um cinco, oh oh, TVC um cinco 

Oh meu TVC um cinco, oh oh, TVC um cinco 
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Heroes 

I, I will be king 

And you, you will be queen 

Though nothing will drive them away 

We can beat them, just for one day 

We can be heroes, just for one day 

And you, you can be mean 

And I, I'll drink all the time 

'Cause we're lovers, and that is a fact 

Yes, we're lovers, and that is that 

Though nothing will keep us together 

We could steal time, just for one day 

We can be heroes, forever and ever 

What'd you say? 

I, I wish you could swim 

Like the dolphins, like dolphins can swim 

Though nothing, nothing will keep us together 

We can beat them, forever and ever 

Oh, we can be heroes, just for one day 

I, I will be king 

And you, you will be queen 

Though nothing will drive them away 

We can be heroes, just for one day 

We can be us, just for one day1 

I, I can remember (I remember) 

Standing, by the wall (by the wall) 

And the guns, shot above our heads (over our heads) 

And we kissed, as though nothing could fall (nothing could fall) 

And the shame, was on the other side 

Oh, we can beat them, forever and ever 

Then we could be heroes, just for one day 

We can be heroes 

We can be heroes 

We can be heroes 

Just for one day 

We can be heroes 

We're nothing, and nothing will help us 

Maybe we're lying, then you better not stay 

But we could be safer, just for one day 

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heróis 

Eu, eu serei o rei 

E você, você será a rainha 

Embora nada, nada vá os afastar 

Nós podemos vencê-los, apenas por um dia 

Oh, nós podemos ser heróis, apenas por um dia 

E você, você pode ser má 

E eu, eu vou beber o tempo todo 

Porque nós somos amantes, e isso é um fato 

Sim, somos amantes, e isso é o que é 

Embora nada vá nos manter juntos 

Nós poderíamos enganar o tempo, apenas por um dia 

Nós poderíamos ser heróis, para todo o sempre 

O que você diz? 

Eu, eu gostaria de poder nadar 

Como os golfinhos, como os golfinhos podem nadar 

Embora nada, nada vá nos manter juntos 

Nós podemos vencê-los, para todo o sempre 

Oh, nós podemos ser heróis, apenas por um dia 

Eu, eu serei rei 

E você, você será rainha 

Embora nada vá os afastar 

Nós podemos ser heróis, apenas por um dia 

Nós podemos ser nós, apenas por um dia 

Eu, eu consigo lembrar (eu lembro) 

De pé, encostado no muro (encostado no muro) 

E as armas, atiravam sobre nossas cabeças (sobre nossas 

cabeças) 

E nós nos beijamos, como se nada pudesse cair (nada pudesse 

cair) 

E a vergonha, estava do outro lado 

Oh, nós podemos vencê-los, para todo o sempre 

Então poderíamos ser heróis, apenas por um dia 

Podemos ser heróis 

Podemos ser heróis 

Podemos ser heróis 

Apenas por um dia 

Podemos ser heróis 

Embora nada, vá nos ajudar 

Talvez estamos mentindo, então é melhor não dizer 

Mas nós poderíamos estar a salvo, só por um dia 

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh 
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Helden 

Du 

Könntest Du schwimmen 

Wie Delphine 

Delphine es tun 

Niemand gibt uns eine Chance 

Doch können wir siegen 

Für immer und immer 

Und wir sind dann Helden 

Für einen Tag 

Ich 

Ich bin dann König 

Und Du 

Du Königin 

Obwohl sie 

Unschlagbar scheinen 

Werden wir Helden 

Für einen Tag 

Wir sind dann wir 

An diesem Tag 

Ich 

Ich glaub' das zu träumen 

die Mauer 

Im Rücken war kalt 

Die Schüsse reissen die Luft 

Doch wir küssen 

Als ob nichts geschieht 

Und die Scham fiel auf ihre Seite 

Oh, wir können sie schlagen 

Für alle Zeiten 

Dann sind wir Helden 

Nur diesen Tag 

Dann sind wir Helden 

Dann sind wir Helden 

Dann sind wir Helden 

Nur diesen Tag 

Dann sind wir Helden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heróis 

Você 

Você poderia nadar 

Como os golfinhos 

Golfinhos fazê-lo 

Ninguém nos dá uma chance 

Mas podemos vencer 

Para sempre e sempre 

E nós podemos ser heróis 

Por um dia 

Eu 

Eu sou então rei 

E você 

Você Rainha 

Embora 

Parece imbatível 

Seremos heróis 

Por um dia 

Podemos ser nós 

Neste dia 

Eu 

Acredito que sonhar 

a parede 

Na parte de trás estava frio 

Os tiros rasgar o ar 

Mas nós nos beijamos 

Como se nada acontece 

E a vergonha estava do seu lado 

Oh nós podemos vencê-los 

De todos os tempos 

Então somos heróis 

Apenas estes dias 

Então somos heróis 

Então somos heróis 

Então somos heróis 

Apenas estes dias 

Então somos heróis 
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Boys Keep Swinging 

Heaven loves ya 

The clouds part for ya 

Nothing stands in your way 

When you're a boy 

Clothes always fit ya 

Life is a pop of the cherry 

When you're a boy 

When you're a boy 

You can wear a uniform 

When you're a boy 

Other boys check you out 

You get a girl 

These are your favourite things 

When you're a boy 

Boys 

Boys 

Boys keep swinging 

Boys always work it out 

Uncage the colours 

Unfurl the flag 

Luck just kissed you hello 

When you're a boy 

They'll never clone ya 

You're always first on the line 

When you're a boy 

When you're a boy 

You can buy a home of your own 

When you're a boy 

Learn to drive and everything 

You'll get your share 

When you're a boy 

Boys 

Boys 

Boys keep swinging 

Boys always work it out 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Garotos Continuam Requebrando 

O céu te ama 

As nuvens se abrem por você 

Nada fica em seu caminho 

Quando se é garoto 

As roupas sempre servem 

A vida é o rompimento do ímen 

Quando se é garoto 

Quando você é garoto 

Você pode vestir um uniforme 

Quando você é garoto 

Outros garotos o revistam 

Você pega uma garota 

Para dizer suas coisas prediletas 

Quando você é garoto 

Garotos 

Garotos 

Garotos continuam requebrando 

Garotos sempre podem dar um jeito 

Liberte as cores da gaiola 

Desamarre a bandeira 

Beijá-lo é uma sorte 

Quando se é garoto 

Eles nunca o copiam 

Você é sempre o primeiro da fila 

Quando se é garoto 

Quando você é garoto 

Você pode comprar casa própria 

Quando você é garoto 

Aprende a dirigir e tudo 

Você tem seu quinhão 

Quando se é garoto 

Garotos 

Garotos 

Garotos continuam requebrando 

Garotos sempre podem dar um jeito 
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Station to Station 

The return of the Thin White Duke 

Throwing darts in lover´s eyes 

Here are we 

One magical moment 

Such is the stuff from where dreams are woven 

Bending sound 

Dredging the ocean lost in my circle 

Here am I 

Flashing no colour tall in my room overlooking the ocean 

Here are we 

One magical movement from Kether to Malkuth 

There are you 

You drive like a demon from station to station 

The return of the Thin White Duke 

Throwing darts in lover´s eyes 

The return of the Thin White Duke 

Throwing darts in lover´s eyes 

The return of the Thin White Duke, 

Making sure white stains 

Once there were mountains on mountains 

And once there were sunbirds to soar with 

And once I could never be down 

I got to keep searching and searching 

Oh what will I be believing 

And who will connect me with love? 

Wonder who wonder who wonder when 

Have you sought fortune evasive and shy? 

Drink to the men who protect you and I 

Drink drink drain your glass 

Raise your glass high 

It's not the side-effects of the cocaine 

I'm thinking that it must be love 

It's too late - to be grateful 

It's too late - to be late again 

It's too late - to be hateful 

The European cannon is here 

That I must be only one in a million 

I won't let the day pass without her 

It's too late - to be grateful 

It's too late - to be late again 

It's too late - to be hateful 

The European cannon is here 

Should I believe that I've been stricken? 

Does my face show some kind of glow? 

It's too late - to be grateful 

It's too late - to be late again 

It's too late - to be hateful 

The European cannon is here 

Yeah, it´s too late 

It´s too late 

It´s too late 

It´s too late 

It´s too late 

The European cannon is here 

Yeah, it´s too late 

It´s too late 

It´s too late 

It´s too late 

It´s too late 

The European cannon is here 

Yeah, it´s too late 

It´s too late 

It´s too late 

It´s too late 

It´s too late 

The European cannon is here 

The return of the Thin White Duke 

Throwing darts in lover´s eyes 

The return of the Thin White Duke 

Throwing darts in lover´s eyes 

The return of the Thin White Duke, 

Making sure white stains 

 

 

Estação À Estação 

A volta do Duque Magro e Branco 

Atirando flechas nos olhos dos amantes 

Aqui estamos nós 

Um momento mágico 

É deste material que os sonhos são tecidos 

O som se curva 

Perdido em meu espaço, aprofundando os oceanos 

Aqui estou eu 

Brilhando sem cor, em meu quarto com vista para o mar 

Aqui estamos nós 

Um movimento mágico de Kether para Malkuth 

Lá está você 

Você dirige como um demônio de estação à estação 

A volta do Duque Magro e Branco 

Atirando flechas nos olhos dos amantes 

A volta do Duque Magro e Branco 

Atirando flechas nos olhos dos amantes 

A volta do Duque Magro e Branco 

Certificando-se das manchas brancas 

Uma vez havia montanhas e montanhas 

E uma vez havia pássaros para voar 

E uma vez eu nunca poderia estar triste 

Eu devia continuar buscando e buscando 

Oh em que eu irei acabar acreditando? 

E quem vai me conectar com o amor? 

Quem será, quem será, quando será? 

Você buscou fortuna, evasia e timidamente? 

Beba com os homens que vão proteger eu e você 

Beba, beba, beba todo seu copo 

Erga seu copo no alto 

Não são os efeitos colaterais da cocaína 

Estou achando que isso deve ser amor 

É muito tarde - para ser grato 

É muito tarde - para estar atrasado outra vez 

É muito tarde - para ser odioso 

O canhão europeu está aqui 

Eu devo ser um em um milhão 

Por que eu não posso deixar o dia passar sem ela 

É muito tarde ? para ser grato 

É muito tarde ? para estar atrasado outra vez 

É muito tarde ? para ser odioso 

O canhão europeu está aqui 

Devo acreditar que eu estive ferido? 

O meu rosto mostra algum tipo de brilho? 

É muito tarde ? para ser grato 

É muito tarde ? para estar atrasado outra vez 

É muito tarde ? para ser odioso 

O canhão europeu está aqui 

Sim, é muito tarde 

É muito tarde 

É muito tarde 

É muito tarde 

É muito tarde 

O canhão europeu está aqui 

Sim, é muito tarde 

É muito tarde 

É muito tarde 

É muito tarde 

É muito tarde 

O canhão europeu está aqui 

Sim, é muito tarde 

É muito tarde 

É muito tarde 

É muito tarde 

É muito tarde 

O canhão europeu está aqui 

A volta do Duque Magro e Branco 

Atirando flechas nos olhos dos amantes 

A volta do Duque Magro e Branco 

Atirando flechas nos olhos dos amantes 

A volta do Duque Magro e Branco 

Certificando-se das manchas brancas 
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Look Back in Anger 

"You know who I am," he said 

The speaker was an angel 

He coughed and shook his crumpled wings 

Closed his eyes and moved his lips 

"It's time we should be going" 

(Waiting so long, I've been waiting so, waiting so) 

Look back in anger, driven by the night 

Till you come 

(Waiting so long, I've been waiting so, waiting so) 

Look back in anger, see it in my eyes 

Till you come 

No one seemed to hear him 

So he leafed through a magazine 

And, yawning, rubbed the sleep away 

Very sane he seemed to me 

(Waiting so long, I've been waiting so, waiting so) 

Look back in anger, driven by the night 

Till you come 

(Waiting so long, I've been waiting so, waiting so) 

Look back in anger, feel it in my voice 

Till you come 

(Waiting so long, ahhh...) 

(Waiting so long, I've been waiting so, waiting so) (repeat ad 

inf.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olhando com raiva 

"Você sabe quem eu sou", ele disse 

O orador era um anjo 

Ele tossiu e sacudiu as asas amassadas 

Fechou os olhos e moveu os lábios 

"Está hora que deveríamos estar indo" 

(Esperando tanto tempo, eu esperei tanto tempo) 

Olhando com raiva, impulsionado pela noite 

Até você chegar 

(Esperando tanto tempo, eu esperei tanto tempo) 

Olhando com raiva, veja nos meus olhos 

Até você chegar 

Ninguém parecia ouvi-lo 

Então ele folheou uma revista 

E, bocejando, esfregou o sono para longe 

Muito sensato, ele me pareceu 

(Esperando tanto tempo, eu esperei tanto tempo) 

Olhando com raiva, impulsionado pela noite 

Até você chegar 

(Esperando tanto tempo, eu esperei tanto tempo) 

Olhando com raiva, veja nos meus olhos 

Até você chegar 

(Esperando tanto tempo ahhh) 

(Esperando tanto tempo, eu esperei tanto tempo) 

(Esperando tanto tempo, eu esperei tanto tempo) 
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Stay 

This week dragged past me so slowly 

The days fell on their knees 

Maybe I'll take something to help me 

Hope someone takes after me 

I guess there's always some change in the weather 

This time I know we could get it together 

If I did casually mention tonight 

That would be crazy tonight 

Stay - that's what I meant to say or do something 

But what I never say is stay this time 

I really meant to so bad this time 

'cause you can never really tell when somebody 

Wants something you want too 

Heartwrecker, heartwrecker, make me delight 

Right is so vague when it brings someone new 

This time tomorrow I'll know what to do 

I know it's happened to you 

Stay - that's what I meant to say or do something 

But what I never say is stay this time 

I really meant to so bad this time 

'cause you can never really tell when somebody 

Wants something or wants to stay  

That's what I meant to say or do something 

But what I never say is stay this time 

I really meant to so bad this time 

'cause you can never really tell when somebody 

Wants something you want too 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fique 

Esta semana se arrastou tão devagar para mim 

Os dias caíram de joelhos 

Talvez eu tome alguma coisa para me ajudar 

Espero que alguém cuide de mim. Acho que sempre há uma 

mudança no tempo 

Desta vez a gente pode se dar bem 

Se eu por acaso mencionei hoje a noite 

Isso seria uma loucura hoje a noite 

Fique, é o que eu quis dizer ou faça alguma coisa 

Mas o que eu nunca disse foi: Fique dessa vez 

Eu realmente fui sincero agora 

Porque você nunca pode dizer quando alguém 

Quer algo que você quer também 

Destruidora de coração, destruidora de coração, me delicie 

Ser certo é tão vago quando isto trás alguém novo 

Esta hora manhã eu saberei o que fazer 

Eu sei que já aconteceu com você 

Fique, é o que eu quis dizer ou faça alguma coisa 

Mas o que eu nunca disse foi: Fique dessa vez 

Eu realmente fui sincero agora 

Porque você nunca pode dizer quando alguém 

Quando alguém quer muito ficar 

É o que eu quis dizer ou faça alguma coisa 

Mas o que eu nunca disse foi: Fique dessa vez 

Eu realmente fui sincero agora 

Porque você nunca pode dizer quando alguém 

Quer algo que você quer também 
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Warszawa 

Mmmm-mm-mm-ommm  

Sula vie dilejo  

Mmmm-mm-mm-ommm  

Sula vie milejo  

Mmm-omm 

Cheli venco deho 

Cheli venco deho 

Malio 

Mmmm-mm-mm-ommm 

Helibo seyoman 

Cheli venco raero 

Malio 

Malio 

 

V-2 Schneider (instrumental) 

Sense of Doubt (instrumental) 
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