
 

 

 

 

 

Robson Roatti Brilhante 

 

 

 

 

Retrato da realidade: uma análise do documentário  Frequências do Interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS. 

2018 

 



Robson Roatti Brilhante 

 

 

 

 

 

Retrato da realidade: uma análise do documentário  Frequências do Interior 

 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação apresentado no Curso de Jornalismo, área de Ciências 

Sociais da Universidade Franciscana, como requisito parcial para obtenção do grau de 

Jornalista – Bacharel em Jornalismo. 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Prof. Drª. Rosana Cabral Zucolo  

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS. 

2018 

2  



Robson Roatti Brilhante 

 

 

 

Retrato da realidade: uma análise do documentário  Frequências do Interior 

 

 

Trabalho Final de Graduação apresentado ao Curso 

de Jornalismo, área de Ciências Sociais, da 

Universidade Franciscana, como requisito parcial 

para obtenção do grau de Jornalista. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

________________________________________ 

Prof. Drª. Rosana Cabral Zucolo (orientadora)  

 

________________________________________ 

Prof. Drª. Glaise Bohrer Palma 

 

________________________________________ 

Prof. Drª. Maria Cristina Tonetto 

 

 

 

 

Aprovado em ___ dezembro de 2018. 

3  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Depois de escalar uma grande 

montanha se descobre que existem 

muitas outras montanhas para escalar.” 

 

Nelson Mandela 

4  



RESUMO  

 

Esta pesquisa monográfica analisa o documentário  Frequências do Interior , produzido          

pela ONG TV OVO, com direção de Neli Mombelli. A obra audiovisual traz como tema a                

influência do rádio no cotidiano das comunidades do interior norte do Rio Grande do              

Sul. Considera-se, concordando com Bill Nichols (2005), que não se pode entender            

esse gênero fílmico como a reprodução da realidade, pois o que ele apresenta é uma               

visão de mundo de acordo com o ponto de vista do documentarista. Dessa forma, este               

estudo busca compreender como a documentarista retrata a realidade nessa produção,           

descrever os recursos técnicos e narrativos utilizados, além de identificar como a            

técnica narrativa do documentário se aproxima da prática jornalística. O percurso da            

análise fílmica se baseou em uma pesquisa qualitativa, analisando separadamente os           

elementos visuais, os elementos sonoros e a narrativa. Dessa forma, foi possível            

entender como estes recursos foram usados para criar a voz desta obra audiovisual.  

 

PALAVRAS-CHAVE:  documentário; representação da realidade; narrativa; análise 

fílmica 
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ABSTRACT 

 

This monographic research analyzes the documentary Frequencies of the Interior,          

produced by the ONG TV OVO, directed by Neli Mombelli. The audiovisual work has as               

its theme the influence of radio in the daily life of the communities in the northern interior                 

of Rio Grande do Sul. According to Bill Nichols (2005), we can not understand this film                

genre as the reproduction of reality, since the which he presents is a world view               

according to the viewpoint of the documentary filmmaker. Thus, this study seeks to             

understand how the documentarist portrays the reality in this production, to describe the             

technical and narrative resources used, as well as to identify how the narrative             

technique of the documentary approaches the journalistic practice. The course of the            

analysis was based on a qualitative research, analyzing separately the visual elements,            

the sound elements and the narrative. In this way, it was possible to understand how               

these resources were used to create the voice of this audiovisual work. 

 

KEYWORDS:  documentary; representation of reality; narrative; film analysis 
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INTRODUÇÃO  

 

O documentário Frequências do interior, realizado pela TV OVO e com direção            

de Neli Mombelli, retrata a influência do rádio no cotidiano da população do interior da               

região norte do estado do Rio Grande do Sul. Lançada em 2015, a obra audiovisual foi                

gravada nas cidade de Carazinho, Almirante Tamandaré do Sul e Sarandi. Para            

subsidiar a produção, a ONG foi contemplada pelo edital  RS Pólo Audiovisual -             

Histórias do Sul , do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria do Estado da               

Cultura. 

Pelo fato do rádio exigir apenas a audição, ele acaba servindo até mesmo de              

companhia para as pessoas enquanto elas desenvolvem suas atividades diárias. O           

decorrer do audiovisual é apresentado de maneira que pareça mostrar a rotina durante             

uma tarde de programação da rádio, mais especificamente do programa Festa no            

Interior,  produzido pela emissora  Gazeta AM 670, de Carazinho. O programa, tem            

apresentação de Wilsom Kolling e conta com um quadro chamado Cantinho do Amor, o              

qual tem como proposta promover encontros entre os ouvintes que buscam uma            

companheira ou um companheiro. 

Para representar essa realidade, a documentarista utiliza diferentes recursos         

para imprimir sua proposta. Dessa forma, este estudo busca compreender como a            

realidade é retratada nessa produção. O objetivo é verificar essa representação e            

descrever os recursos técnicos e narrativos utilizados pela diretora para tanto. Além            

disso, propõe-se identificar esses elementos técnicos e narrativos presentes no          

documentário que se aproximam da prática jornalística. 

O documentário, enquanto registro histórico, tem papel importante na         

preservação da memória coletiva. Nos últimos anos, novidades tecnológicas têm          

colaborado com esse tipo de produção. Nesse contexto, emerge um novo momento            

para o documentarismo. Este estudo justifica-se por avaliar como as tecnologias           

recentes, aliadas aos recursos narrativos optados pela documentarista, imprimem um          

resultado de acordo com o seu ponto de vista. 
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No documentário Frequências do Interior foram utilizados diversos recursos que,          

juntos, criam a voz dessa produção, que é voltada à apresentar uma realidade das              

cidades do interior. A obra pode causar certa identificação entre os moradores das             

localidades, enquanto para a população das grandes cidades pode funcionar como           

uma revelação acerca do cotidiano de outra região. Sendo assim, há uma relevância             

em analisar como esses elementos foram planejados e organizados de acordo com a             

proposta de representação da documentarista. 

A proposta metodológica consistiu em uma pesquisa qualitativa acerca de          

elementos técnicos e narrativos utilizados pela documentarista para imprimir seu ponto           

de vista sobre o assunto e, assim, criar a voz do documentário audiovisual Frequências              

do Interior. 

Esta análise fílmica segue a proposta de Francis Vanoye e Anne Goliot-LéTé            

(2002), os quais consideram que esse tipo de estudo exige que o pesquisador defina              

os eixos a serem analisados. Já para Neli Mombelli e Cássio Tomaim (2014), a análise               

fílmica é um método interpretativo. Ou seja, não há uma fórmula única ou processo              

predefinido. É o pesquisador que trilha o caminho de sua análise. Desse modo, foram              

investigados três elementos presentes na obra audiovisual: a) narrativa; b) elementos           

visuais; c) elementos sonoros. 

A análise consistiu na desconstrução do documentário, com o propósito de           

analisar cada item de forma individual. Assim, foi possível compreender como a            

associação de diferentes elementos representaram a realidade no documentário         

Frequências do Interior. Dessa forma, este trabalho apresenta a análise dos recursos            

técnicos e narrativos utilizados na construção da voz do documentário Frequências do            

Interior. 
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  1. O DOCUMENTÁRIO ENQUANTO RETRATO DA REALIDADE  

  

A própria vida cotidiana se apresenta como uma realidade interpretada pelo ser            

humano. De acordo com Peter Berger e Thomas Luckmann (2008), a subjetividade            

dessa interpretação cheia de sentidos cria um mundo coerente. Para os autores,            

“comparadas à realidade da vida cotidiana, as outras realidades aparecem como           

campos finitos de significação, enclaves dentro da realidade dominante marcada por           

significados e modos de experiência delimitados” (BERGER E LUCKMANN, 2008, p.           

42). 

No documentarismo, o diretor pode usar diferentes recursos narrativos e de           

representação para imprimir um resultado dentro da sua proposta de produção, uma            

realidade representada. Nichols (2005) reforça que o documentário não é a reprodução            

da realidade, mas sim uma representação de determinada visão de mundo, a qual,             

talvez, nunca tenhamos observado antes. 

Segundo Fernão Ramos (2004), os avanços tecnológicos, como a possibilidade          

de captação do som direto abriram um novo momento para a produção de             

documentários, pois já era possível captar, por exemplo, depoimentos e entrevistas. 

A busca em representar determinado tema ainda passa por diferentes filtros para            

que, só assim, possa apresentar a proposta do documentarista. Enquadramentos,          

movimentos de câmera, iluminação, captação de som, trilhas sonoras, finalização,          

enfim, esses são apenas alguns dos recursos dentro de uma vasta lista de             

possibilidades que podem ser utilizadas pelo diretor para passar sua mensagem por            

meio desse gênero fílmico. Nos dias atuais, a facilidade de manipulação desses            

elementos permite que o documentarista apresente novos olhares sobre determinados          

assuntos. 

Nesse contexto, Tomaim (2015) afirma que o documentário é resultado de um            

tratamento criativo da realidade, uma vez que esse tipo de produção audiovisual não se              

limita ao fato de ligar a câmera e sair gravando. São muitas etapas necessárias para               

que a obra possa representar o ponto de vista desejado. 
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Nichols (2005) reforça que a obra é resultado desse conjunto de elementos, os             

quais são responsáveis por dar "voz" ao documentário. Assim, todas as decisões do             

diretor giram em torno da proposta de transmitir seu ponto de vista sobre o tema               

abordado. 

Dessa forma, fica evidente que não se pode relacionar inteiramente o           

documentário com o real, pois essa relação não se dá de forma objetiva. Há diversos               

fatores que são trabalhados nesta construção da realidade. A proposta do filme tem             

seu percurso de produção traçado pelo documentarista e sua equipe, de acordo com             

seus pontos de vista.  

 

1.1 Breve história do documentário  

 

A efetiva prática da produção que viria a se chamar documentário, surge nos             

anos 20 com Robert Flaherty (1884-1951) e Dziga Vertov (1895-1954). Conforme           

manuela Penafria (1999), na época, os cineastas faziam experiência com seus filmes.            

O gênero fílmico documentário ainda não havia sido instituído como uma forma de             

produção específica. No entanto, as produções Nanuk, o Esquimó (1922) e  Um            

Homem com uma Câmera (1929), respectivamente, foram o ponto de partida dado            

pelos cineastas para que a identificação do filme documentário como um gênero fosse             

instaurada. 

As duas produções tinham a proposta de capturar imagens  in loco da realidade e              

do cotidiano vivido por diferentes pessoas em diferentes ambientes. O filme de Flaherty             

apresentava a vida em uma região inóspita do norte do Canadá, mostrava a história de               

Nanuk e sua família, na superação das dificuldades em uma região de temperaturas             

extremamente baixas. Já Vertov investiu na captação de imagens do cotidiano dos            

habitantes da cidade de Moscou, na Rússia. Sua proposta era mostrar as atividades             

das pessoas da forma mais realista possível, desde o amanhecer até o anoitecer.  

Ainda segundo Penafria (1999), foi só nos anos 1930 que o documentário            

conseguiu afirmar sua identidade própria, principalmente com o movimento         
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documentarista britânico. John Grierson, criador da Escola Britânica, foi a          

personalidade que apostou no ideal de formalizar esse tipo de produção como um             

gênero independente. Grierson propõe características que diferenciam o documentário         

das outras produções. Um dos principais aspectos é a proposta de trabalhar com a              

realidade dos fatos de forma criativa.  

De acordo com Sheila Schvarsman (2004), no Brasil, a história com filmes            

documentais surge na medida em que o cineasta Humberto Mauro passa a fazer filmes              

não-ficcionais, com caráter informativo e educativo, em meados dos anos 1930. Captar            

imagens com um olhar mais documental era uma característica do diretor, inclusive no             

início de sua carreira, em que se dedicava à obras ficcionais. Schvarsman (2004, p.              

263) afirma que, "em Mauro, desde os primeiros filmes, a câmera funciona como um              

instrumento de desvendamento do real".  

A primeira metade do século ficou marcada pela produção de documentários           

que seguiam a proposta de produção criada por Grierson. Segundo Ramos (2004),            

esse estilo permanece como regra até o início dos anos 1960. Nesse período, há uma               

ruptura do documentarismo com a ideologia griersoniana. Assim, o documentário passa           

a ter abordagens mais relacionadas às questões sociais, com um formato mais            

dinâmico, que já não utiliza a voz do narrador como referência.  

O chamado Cinema Verdade/Direto representa esse momento. "A crítica ética à           

encenação e a progressiva elegia da reflexivilidade (no caminho que vai do "direto" à              

"verdade") são dois momentos-chaves para a definição do campo da não-ficção, dentro            

do universo ideológico do Cinema Verdade" (RAMOS, 2004, p. 81). 

Entre os aspectos que marcam essa transição, a questão tecnológica tem           

fundamental importância. De acordo com Ramos (2004), com o surgimento do som            

direto, os documentários passaram a explorar as entrevistas e depoimentos como           

elementos da produção. 

Sendo assim, por não se tratar de um formato engessado, o documentarismo            

tem adquirido cada vez mais adeptos. As narrativas e propostas audiovisuais têm uma             

certa liberdade criativa nesse meio. Outro aspecto importante para o momento atual            
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desse gênero são as tecnologias mobile, as quais têm proporcionado agilidade e            

dinamismo em determinadas captações. 

 

1.2 O documentário e a representação da realidade  

 

Fazer uma obra como essa não é simplesmente ligar uma câmera e sair             

gravando. Na medida em que o documentário é um "tratamento criativo da realidade"             

(TOMAIM, 2015, p. 141), devem ser observados alguns procedimentos para essa           

criação. As etapas são: pesquisa, concepção, produção, filmagens, roteiro, edição e           

finalização. Observadas as etapas, Tomaim (id) ressalta que o principal aspecto que            

diferencia o cinema documental da ficção é justamente a fase do roteiro, pois,             

geralmente, só depois de todas as gravações terem sido feitas é que o material é               

escrito.  

 

Julgamos uma representação mais pela natureza do prazer que ela          
proporciona, pelo valor das ideias ou do conhecimento que oferece e           
pela qualidade da orientação ou da direção, do tom ou do ponto de vista              
que instila. Esperamos mais da representação que da reprodução         
(NICHOILS. 2005, p.48-7). 

 
 

Todo o conjunto de ações realizadas pela equipe de produção têm como foco             

representar algo. A partir de seu ponto de vista, o documentarista se engaja na criação               

de um roteiro que possa transmitir essa representação de mundo. Nichols (2005)            

afirma que o documentário se engaja no mundo por meio da representação. De acordo              

com o autor, isso se dá de três maneiras. Num primeiro momento, a obra audiovisual               

nos oferece uma representação reconhecível de mundo. O autor destaca a capacidade            

e a fidelidade que as captações em áudio e vídeo têm no registro de fatos. Por si só,                  

essa característica dos audiovisuais acabam fornecendo um embasamento para a          

crença no que é filmado ou gravado. Porém, Nichols (2005) comenta que é importante              

observar que essa possibilidade de fazer acreditar apenas pelas imagens não pode ser             

subestimada, pois a imagem isolada de um contexto pode não representar de fato o              
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que aconteceu. Além disso, a alternativa de manipulação das gravações tem a            

capacidade de criar uma nova representação do real. Sendo assim, essa possibilidade            

“compele-nos a acreditar que a imagem seja a própria realidade representada diante de             

nós, ao mesmo tempo em que a história, ou o argumento, apresenta uma maneira              

distinta de observar essa realidade” (NICHOLS, 2005, p. 28). 

A segunda maneira refere-se ao fato de que os documentários representam os            

interesses de outros. O autor faz uma comparação citando a democracia representativa            

e a democracia representativa. No primeiro caso, os indivíduos confiam ao eleito o             

poder de representar-lhes. Já na democracia participativa, os indivíduos participam de           

forma ativa de todas as decisões. Dessa forma, Nichols (2005) afirma que, muitas             

vezes, os documentaristas assumem o papel de representantes do público. Ou seja,            

“falam em favor dos interesses de outros, tanto dos sujeitos tema de seus filmes quanto               

da instituição ou agência que patrocina sua atividade cinematográfica” (NICHOLS,          

2005, p. 28). 

Já a terceira maneira como o documentário se engaja no mundo é apresentada             

pelo autor como semelhante ao papel de um advogado. Nesse caso, o profissional             

jurídico advoga na representação dos interesses de seu cliente. Assim, propõe a            

defesa de determinado ponto de vista ou de determinada interpretação acerca de            

determinadas evidências. Dessa forma, Nichols (2005) ressalta que os documentários          

vão muito além de apenas representarem os outros em uma defesa a qual eles              

próprios não teriam capacidade. Na verdade, essas obras audiovisuais “intervêm mais           

ativamente, afirmam qual é a natureza de um assunto, para conquistar consentimento            

ou influenciar opiniões” (NICHOLS, 2005, p. 30). 

No entanto, o ponto de vista impresso pelo documentarista sobre determinados           

temas pode ser questionado pelos espectadores. Porém, de acordo com Ramos           

(2008), por mais que a obra apresente asserções questionáveis sobre determinado           

assunto, ela não deixa de ser um documentário.  

 

Existem documentários com os quais concordamos, documentários dos        
quais discordamos, documentários que aplaudimos e documentários que        
abominamos. Um documentário pode ou não mostrar a verdade (se é           
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que ela existe) sobre um fato histórico. Podemos criticar um          
documentário pela manipulação que fez das asserções que sua voz          
(over ou dialogada) estabelece sobre o mundo histórico, mas isso não           
lhe retira o caráter de documentário (RAMOS, 2008, p. 29). 

 

Durante todas as etapas do processo de criação do filme documentário, o            

realizador faz escolhas subjetivas de acordo com sua visão de mundo. Sérgio Puccini             

(2009, p. 177) destaca que “essas escolhas orientam uma série de recortes, entre             

concepção da ideia e a edição final do filme, que marcam a apropriação do real por um                 

discurso”. 

Na busca dessa representação, alguns elementos costumam ser utilizados pelos          

documentaristas para corroborar com a proposta de representação da realidade, como           

registros  in loco , captação em cenários naturais, uso de imagens de arquivos, não             

direção dos personagens, entre outros. 

 

1.3 Modos representativos no documentário: a perspectiva de Bill Nichols 

 

De acordo com Nichols (2005), o estilo empregado no documentário surge a            

partir da intenção do diretor em expor seu ponto de vista e do envolvimento com o tema                 

tratado. Ainda segundo o autor, no gênero documentário é possível identificar seis            

modos representativos que funcionam como subgêneros, são eles: poético, expositivo,          

participativo, observativo, reflexivo e performático. 

Nichols (2005) ressalta que esses modos não precisam aparecer         

separadamente, pois eles expressam a maneira particular escolhida pelo         

documentarista para apresentar a história. 

No modo poético, a experimentação está presente, deixando de lado uma           

possível rigidez com a linearidade. Com uma proposta mais subjetiva e linguagem, por             

vezes, mais estética, foca em causar impressões e sentimentos no espectador. 

Já no modo expositivo, há uma estrutura mais retórica e argumentativa. O uso             

da narração é uma alternativa.A finalidade é apresentar argumentos ou recontar uma            

história ao espectador. 
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Nos modos poético e expositivo, o trabalho do documentarista envolve          

apresentar elementos com a finalidade de construir argumentos mais persuasivos.          

Assim, o modo Observativo se diferencia por ter a intencionalidade de apresentar a             

história ou os personagens da forma mais natural possível, sem a interferência explícita             

do documentarista, sem alteração do real. Os atores sociais interagem entre si,            

deixando de lado a interferência ou a presença da equipe.  

Quando Nichols apresenta o modo participativo, ele propõe mais uma          

comparação, nesse caso, com o modo observativo. Para ele, “o documentário           

observativo reduz a importância da persuasão, para nos dar a sensação de como é              

estar em uma determinada situação, mas sem a noção do que é, para o cineasta, estar                

lá também”. (NICHOLS, 2005, p. 153) Sendo assim, o modo participativo vai além de              

mostrar a realidade como ela é. Nesse caso, o cineasta se insere no contexto da obra,                

participa do cotidiano e vive de acordo com a realidade que deseja mostrar.  

O modo reflexivo substitui a interação entre o documentarista e os atores            

sociais, presentes no modo observativo, e passa a apresentar uma ligação mais            

próxima entre o documentarista e o espectador. “Em lugar de ver o mundo por              

intermédio dos documentários, os documentários reflexivos pedem-nos para ver o          

documentário pelo que ele é: um construto ou representação” (NICHOLS, id., p.163). 

Por fim, o autor apresenta o modo performático, carregado de licença poética e             

representações subjetivas. A ênfase está em estruturas narrativas que fogem ao modo            

convencional. O autor relata que, “a sensibilidade do cineasta busca estimular a nossa.             

Envolvemo-nos em sua representação do mundo histórico, mas fazemos isso de           

maneira indireta, por intermédio da carga afetiva aplicada ao filme e que o cineasta              

procura tomar nossa” (NICHOLS, 2005, p.171). 

Esses modos apresentados pelo autor podem determinar o formato ou estilo           

adotado pelo documentarista na construção de sua obra. Por vezes, um documentário            

apresenta características predominantes de um determinado modo representativo. No         

entanto, as obras audiovisuais podem conter elementos característicos de outros          
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modos, não ficando refém de apenas um estilo para ditar todos os aspectos da              

construção do filme.  
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2. A NARRATIVA NO DOCUMENTÁRIO 

 

De acordo com Penafria (2001), é importante destacar que esse gênero           

audiovisual não nasceu antes do cinema, pois as primeiras experiências com captação            

de imagens em movimento tinha como objetivo apenas registrar fatos da vida cotidiana.  

Sendo assim, até aquele momento não se tinha uma proposta narrativa           

consolidada. Nesse caso, a autora destaca que a contribuição para o documentário,            

deixada pelos pioneiros do cinema, “ foi o de mostrar que o material base de trabalho               

para o documentário são as imagens recolhidas nos locais onde decorrem os            

acontecimentos” (PENAFRIA, 2001, p. 1). 

Nichols (2005) ressalta que nos anos 30, John Grierson e seus companheiros            

formularam, de forma sistemática, um conjunto de ideias que serviram de referência            

prática e teórica para a produção do cinema documentário que nascia. No entanto, com              

o decorrer das produções, o autor reflete que há um período em que não havia uma                

reflexão relativa aos fundamentos desse gênero. 

 
Embora esse discurso comece a girar em falso já no imediato           
pós-guerra, perdura - em instituições como, por exemplo, o National          
Film Board canadense - até o início dos anos 60 .0 que queremos frisar              
aqui é que a irrupção da nova forma narrativa do cinema documentário,            
conhecida como “direto” ou “verdade”, não é absorvida de modo          
dinâmico pela reflexão sobre cinema com mais densidade teórica que          
então prolifera em vários campi e organismos de cineastas e cinéfilos.           
Essa reflexão, se comparada com o florescimento da bibliografia sobre          
documentário a partir de meados da década de 1990, revela uma           
ausência de preocupação em pensar os fundamentos do cinema         
documentário daquele período, refletindo a encruzilhada estilística na        
qual a tradição documentária se encontra após a emergência do direto           
(NICHOLS, 2005, p. 13). 

 

Dessa forma, ao tratar sobre narrativa documentária é importante entender que           

esse gênero audiovisual, da forma com que conhecemos hoje, já passou por algumas             

transformações. Nas últimas décadas, é notável que o documentarismo tem tido uma            

maior liberdade de criação. 
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Ramos (2008) ressalta que esse tipo de produção já não se baseia mais nas              

narrativas clássicas, com teor mais voltado à didática, em que as produções usavam a              

voz-over  ou  voz de Deus  que servia como uma explicação sobre o tema abordado. 

Nessa nova fase do gênero documentário, vale reforçar o papel das novas            

tecnologias que, nas últimas décadas, passaram a possibilitar novas perspectivas          

narrativas. Ramos (2008) estabelece o que considera narrativa documentária.  

 

Documentário é uma narrativa como imagens-câmera que estabelece        
asserções sobre o mundo, na medida em que haja um espectador que            
receba essa narrativa como asserção sobre o mundo. A natureza das           
imagens-câmera e, principalmente, a dimensão da tomada através da         
qual as imagens são construídas determinam a singularidade da         
narrativa documentária em meio a outros enunciados assertivos, escritos         
ou falados (RAMOS, 2008, p. 22). 

 

Cabe observar que independente da proposta narrativa impressa pelo         

documentarista em seu filme, ao assistir a obra, o espectador tem um saber social              

prévio que define se ele está diante de uma narrativa documental ou de uma narrativa               

ficcional. Ramos (2017) reitera que os espectadores desfrutam da produção em função            

desse prévio saber. 

O autor ainda destaca que o documentário é visto como um campo tradicional,             

ou seja, com regras a serem seguidas. Dessa forma, “extrapolar estas fronteiras é um              

atestado de inventividade e criatividade. O logro que uma narrativa ambígua,           

eventualmente, pode pregar no espectador, serve como modelo” (RAMOS, id., p. 2). 

Dessa forma, o percurso percorrido pelo documentarista na construção de sua           

proposta audiovisual segue um caminho repleto de escolhas. Cada opção adotada fará            

parte da narrativa documental de seu filme.  
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2.1 A construção da narrativa documental 

  

 Nas últimas décadas, é notável que o gênero Documentário tem tido uma maior 

liberdade de criação. Para Penafria (2001), o documentário se pauta por uma estrutura 

dramática e narrativa. 

A primeira se constrói por meio do espaço e tempo da ação, dos personagens e               

do conflito. Já a segunda se refere à forma com que a história vai ser contada, ou seja,                  

como a organização da estrutura dramática vai usar as cenas e sequências para             

transmitir a ideia ou proposta do diretor.  

 

Essa ideia a transmitir constitui a visão do realizador sobre          
determinado assunto. Considerações acerca do presente ou do        
passado são comuns nos documentários. No entanto, também é         
possível e legítimo manifestar considerações sobre o futuro, por         
exemplo, a partir do nosso conhecimento sobre a I e II Guerras            
Mundiais colocar a hipótese do que aconteceria se se repetisse uma           
guerra mundial. Tendo em conta que o ponto de vista de um plano é              
entendido como representando uma visão individual, seja a do         
documentarista, seja a de um interveniente, o ponto de vista determina           
com quem o espectador se identifica e o modo como o espectador lê             
os planos (e o filme) e interpreta a ação (PENAFRIA, 2001, p.2). 

 

 

Dessa forma, a autora reforça que é através das escolhas durante a captação e              

montagem que o realizador define o ponto de vista que quer transmitir, além do nível de                

envolvimento que ele pretende instigar no espectador.  

De acordo com Puccini (2009), o gênero documentário está sempre sujeito a            

interferências externas. Desse modo, o autor justifica a importância de haver bastante            

preparo para a sua organização. 

Apenas a captação de imagens e sons não representa a proposta narrativa do             

documentário. Para Penafria (2001), a organização que é criada entre as imagens e             

sons é determinante para o ponto de vista. Para isso, o documentarista agrega             

diversos elementos, como entrevistas, imagens  in loco , imagens de arquivo, sons           

ambientes, trilhas sonoras, etc. 

20  



Portanto, fica evidente que as escolhas do documentarista na etapa de           

montagem têm fundamental importância para apresentar o ponto de vista proposto pelo            

mesmo. Uma vez que a sequência na montagem das imagens e sons apresenta a              

proposta narrativa da obra.  

Conforme Nichols (2005), o documentário apresenta um conjunto de cenas e           

tomadas mais amplo do que a ficção.  

 

Um conjunto unido menos por uma narrativa organizada em torno de           
um personagem central do que por uma retórica organizada em torno           
de uma lógica ou argumento que lhe dá direção. Os personagens, ou            
atores sociais, podem ir e vir proporcionando informação, dando         
testemunho, oferecendo provas. Lugares e coisas podem aparecer e         
desaparecer, conforme vão sendo exibidos para sustentar o ponto de          
vista ou a perspectiva do filme. Uma lógica de implicação taz a ponte             
entre esses saltos de uma pessoa ou lugar para outro (NICHOLS,           
2005, p. 57).  

 

Ramos (2011), ressalta que a encenação no documentário é foco de boa parte             

das reflexões referentes à narrativa documental. O autor distingue essa encenação           

como um procedimento antigo e comum e as divide em três tipos:            

encenação-construída, encenação-locação e encenação-direta. A encenação aplicada       

à produção diz respeito a forma com que a própria equipe se comporta durante a               

gravação.  

Na encenação-construída, Ramos relata que a ação é inteiramente construída          

para a câmera. Para isso, normalmente são utilizados atores não profissionais e            

estúdios para as captações. Para o autor, “a fotografia característica do           

documentarismo inglês faz com que a ação na tomada seja preconcebida em seu             

desenvolvimento” (RAMOS, id, p. 169). Dessa forma, a produção exige preparações           

tanto em relação ao conteúdo, quanto à estéticas. Hoje não podemos negar que há              

uma grande quantidade de documentários com ênfase na encenação em estúdios, com            

depoimentos direcionados diretamente para a câmera e utilização de materiais de           

arquivo. 
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Já na encenação-locação, Ramos propõe que, nesse caso, o documentarista,          

explicitamente, pede para que o sujeito filmado encene determinadas situações do seu            

cotidiano. Ou seja, a finalidade é que o personagem possa desenvolver ações e             

expressões de forma que a câmera possa captar esses atos na sua locação habitual,              

onde ocorre a ação. O que diferencia da encenação-construída, é que na            

encenação-locação há um “grau de resistência entre a intensidade do mundo e a             

encenação propriamente dita” (RAMOS, 2011, p. 170). 

O outro tipo de encenação apresentado pelo autor é a encenação-direta, a qual             

o autor também chama de encena-ação. Essa encenação, apresenta uma série de            

expressões e ações que são reveladas pela própria presença da câmera. Nesse tipo,             

“os comportamentos cotidianos surgem modulados pela intrusão do sujeito que          

sustenta a câmera” (RAMOS, ibidem). O autor explica que, nesse caso, não há uma              

encenação dirigida pelo documentarista, uma vez que, eticamente, o diretor não           

poderia pedir ao personagem que, por exemplo, repetisse uma tomada. Nesse caso,            

não seria ético o uso de procedimentos que venham a motivar a ação, pois esses são                

próprios da encenação-locação. 

Puccini (2009) afirma que, em relação ao gênero documentário, é importante           

observar que o roteiro desse tipo de produção não deve ser fechado previamente.             

Dessa forma, o documentarista não pode tentar prever com antecedência todas as            

situações, pois ele estaria manipulando previamente os resultados de sua obra. 

 

Seqüências de imagens de arquivo, por exemplo, podem ter conteúdo          
dramático, mas não podem ser descritas, no roteiro, da mesma          
maneira que se descreve uma cena pois se trata de material já            
pertencente ao universo bidimensional das imagens. O mesmo ocorre         
com as entrevistas. O conceito de situação, trabalhado por uma cena           
dramática, até pode ser transposto para aquilo que seria uma situação           
de entrevista, ou de depoimento, na qual até pode haver situação de            
conflito, mas essa situação não pode ter seu conteúdo previsto com           
antecedência sob o risco de se tornar uma falsa entrevista, uma           
entrevista encenada (PUCCINI, 2009, P. 186). 

 

Sendo assim, Puccini (id., p. 189) afirma que, “por mais que situações nascidas             

do acaso sejam incorporadas ao filme, é sempre bom ter em mente que um              
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documentário é resultado de escolhas feitas pelo diretor na articulação de seu discurso,             

o filme”. 

Dessa forma, fica evidente que o gênero documentário é um formato aberto. A             

dedicação do documentarista desde a pré-produção até a finalização de seu projeto é             

de extrema importância, uma vez que esse tipo de obra audiovisual exige um longo              

caminho de pesquisas e preparo, tendo em vista a possibilidade de imprevistos no             

decorrer das captações. 

 

2.2 A voz no documentário  

 

Quando falamos em voz do documentário, estamos sugerindo algo que vai muito            

além dos depoimentos ou da narração. Nichols (2005) reforça que, essa voz não se              

limita apenas ao que é dito verbalmente pelos sujeitos e ao que está claramente visível. 

Ela abrange todos os recursos que o documentarista venha a utilizar para            

apresentar sua obra. A direção de fotografia, por meio do enquadramento, da            

iluminação e dos elementos que compõem a imagem. A captação de som e outros              

recursos sonoros que podem ser utilizados. A montagem, elencando as imagens e            

depoimentos que serão usados. 

Enfim, estes são apenas alguns dos diversos recursos disponíveis ao diretor na            

criação de seu filme documentário. 

 

A voz do documentário não está restrita ao que é dito verbalmente            
pelas vozes de “deuses” invisíveis e “autoridades” plenamente visíveis         
que representam o ponto de vista do cineasta - e que falam pelo filme -               
nem pelos atores sociais que representam seus próprios pontos de          
vista - e que falam no filme. A voz do documentário fala por intermédio              
de todos os meios disponíveis para o criador (NICHOLS, 2005, p.76). 

 
 

Para Nichols (id), a voz no documentário pode aparecer de forma explícita ou             

implícita. No primeiro caso, diz respeito a quando ela se dirige diretamente ao             

espectador, por meio de comentários. Esse recurso é a  voz-over,  a qual Nichols chama              

de “voz de Deus” ou “voz da autoridade”. 
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Ramos (2008) reforça que essa locução fora-de-campo ou  voz-over predominou          

até o final dos anos 1950, período do documentário clássico. Segundo o autor, trata-se              

de uma voz que possui saber sobre o mundo, uma narração carregada de argumentos              

e explicações acerca dos temas abordados. 

Na voz implícita, ao invés de explicar, os documentários passam a sugerir.            

Nesse caso, de acordo com Nichols (2005), “não há uma voz de Deus ou da autoridade                

para nos guiar pelo que vemos e para sugerir o que devemos deduzir. Os sinais               

acumulam-se, mas sinais de quê? O argumento e a voz do filme estão incorporados              

em todos os meios de representação disponíveis para o cineasta, menos no            

comentário explícito” (NICHOLS, id., p.78). 

Segundo Ramos (2008), esse tipo de produção surge a partir dos anos 1960,             

com o aparecimento do cinema direto/verdade. Esse novo modo de fazer documentário            

usa uma nova forma de enunciar, por meio de entrevista e depoimentos. Dessa forma,              

o documentarista reúne diferentes vozes que, ao serem agrupadas, passam a           

representar a voz do documentário. 

Nichols (id) lembra que algumas produções fazem uso de entrevistas em           

sequência. Segundo o autor, essa é uma estratégia importante, uma vez que o produto              

não faz uso de uma única voz. 

O momento atual é marcado pelo documentário contemporâneo. Conforme         

Ramos (id), esse tipo de produção tem como característica, justamente, fazer uso de             

diferentes vozes na construção de uma narrativa. 

 

No documentário contemporâneo clássico, o qual denomino       
documentário cabo , as vozes aparecem misturadas na maneira de         
postular. A voz do saber, em sua nova forma, perde a exclusividade da             
modalidade  over.  Ainda temos a  voz-over , mas os enunciados         
assertivos são assumidos por entrevistas, depoimentos de       
especialistas, diálogos, filmes de arquivo (flexionados para enunciar as         
asserções de que a narrativa necessita) (RAMOS, 2008, p. 24). 

 

Portanto, a  voz diz respeito à forma com que o cineasta expressa sua             

perspectiva sobre as questões ligadas ao tema abordado. Nichols (2005) entende que            
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a  voz não se restringe  a um código ou característica, ou seja, não diz respeito ao                

sentido literal da palavra. O autor propõe que essa  voz  surge por meio da interação de                

todos os códigos ou recursos usados no documentário. 

 

2.3 Elementos visuais e sonoros 

 

A jornada da produção de documentários segue uma trajetória de constantes           

mudanças narrativas e estéticas. De acordo com Francisco Teixeira (2004), quando se            

pensa na história do documentário, facilmente ele é associado como gênero inaugural            

do cinema, relembrando o “ato espontâneo de voltar a câmera para uma corriqueira e              

mundana chegada de um trem a uma estação, para uma cotidiana saída de operários              

de seu local de trabalho” (TEIXEIRA, id., p.11). Assim, o autor sugere que essa ideia de                

captar imagens que mostram determinados cotidianos teria nascido com as filmagens           

dos irmãos Lumière. 

Os documentários apresentam representações visuais e sonoras de uma parte          

do mundo histórico. Nichols (2005), ressalta que essas obras representam pontos de            

vista de determinados grupos ou indivíduos. Sendo assim, o documentarista formula           

estratégias persuasivas para transmitir sua proposta. 

Em meio à revolução tecnológica vivida nos últimos anos, o espectro de            

possibilidades em relação a captação de imagens e sons tem colaborado para um novo              

momento das produções audiovisuais. Em relação à captação de imagens, há um            

grande leque de elementos da linguagem audiovisual que podem ser aplicados. As            

escolhas, variam entre os enquadramentos, a iluminação, os movimentos de câmera, o            

uso ou não de tripés, a profundidade de campo, entre outros. 

No que diz respeito ao som, o documentarista também faz uso de escolhas que              

farão parte da proposta de sua obra, como por exemplo, a captação do som direto               

(juntamente com a captação em vídeo), o uso posterior da voz over, a aplicação de               

efeitos sonoros e trilhas sonoras. 
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Vale ressaltar que há muitos outros elementos audiovisuais que podem ser           

utilizados nas produções de filmes documentários, as escolhas ficam a cargo da            

proposta do diretor e da equipe de produção. 

Todo esse conjunto de possibilidades fica à disposição da criatividade do           

documentarista. “A sucessão das imagens e sons tem como linha orientadora o ponto             

de vista adotado e encontra na criatividade do documentarista o seu principal motor. É              

ao seleccionar e combinar as imagens e sons registrados  in loco que o documentarista              

se expressa” (Penafria, 2001, p.5). Todos esses elementos disponíveis para a           

produção, organizados de acordo com a proposta do diretor, acabam por imprimir a             

proposta do autor sobre o tema em questão.  

Ramos (2011) entende que um roteiro prévio e a encenação são elementos            

básicos para o documentário enunciar. Dessa forma, é importante pensar a encenação            

documentária juntamente com as mudanças de atitudes que a presença da câmera            

tende a provocar.  

Ao transcorrer sobre a imagem documentária, Ramos (id.) explica que ela pode            

ser pensada por meio de “estruturas recorrentes da composição imagética, em níveis            

distintos envolvendo”: 

 

a) a produção desta imagem através do que chamamos "tomada",          
constituída a partir da presença de um "sujeito"no mundo sustentando          
a câmera (o sujeito da câmera); b) a composição desta imagem como            
imagem maquínica, mediada pela máquina câmera, implicando na        
dimensão indicial desta imagem a partir do traço do transcorrer do           
mundo no suporte (seja este suporte digital, videográfico ou película);          
c) a dimensão pragmática desta imagem, ao fundar a relação          
espectadorial, no modo que tem o espectador de poder "lançar-se"à          
circunstância da "tomada"fundada pelo sujeito da câmera (RAMOS,        
2011, p. 7). 

 

Por sua vez, Puccini (2009) afirma que, na produção de um filme documentário,             

o documentarista pode fazer uso de uma vasta gama de materiais para apresentar sua              

obra. 

Em relação ao conjunto das imagens, o autor faz uma divisão em três grupos:              

“imagens obtidas através de registros originais, imagens obtidas em material de arquivo            

26  



e imagens obtidas através de recursos gráficos, de incidência menor, mas nem por isso              

menos marcante” (PUCCINI, 2009, p. 186). 

Os registros originais referem-se a qualquer tipo de registro feito pelo próprio            

documentarista na construção de seu filme. Dentro desse grupo, o autor subdivide em             

eventos autônomos e evento integrados. 

O primeiro caso diz respeito a quaisquer eventos que venha a acontecer de             

forma independente, ou seja, sem o controle da produção do filme. Já os eventos              

integrados são aqueles previamente organizados pela produção para que façam parte           

do documentário, com a finalidade de ilustrar determinado momento do filme. 

Outro grupo refere-se aos materiais de arquivo, os quais podem ser formados            

por imagens de diferentes fontes, como outras obras audiovisuais. O autor pondera            

que, apesar da equipe poder listar e coletar esses materiais ainda no período da              

pré-produção, a definição exata da forma com que eles serão usados só vai ocorrer              

durante a montagem do filme. 

Já os materiais gráficos, fazem parte do grupo que trabalha com elementos            

responsáveis por ilustrar determinado momento da obra audiovisual. Entre esses          

elementos podem ser destacadas as animações, as ilustrações de dados técnicos,           

documentos relevantes ao tema, além dos letterings, que apresentam informações em           

texto na tela. 

Puccini (2009) dá ênfase aos elementos sonoros, os quais, juntamente com a            

imagem, constituem o estilo do documentário. Relativo ao som, o autor destaca cinco             

possibilidades de tratamento sonoro: “som direto, som de arquivo, voz over, efeitos            

sonoros e trilha musical” (PUCCINI, 2009, p. 188).  

O som direto é todo aquele obtido, de forma sincronizada, durante as filmagens.             

Estes sons podem ser resultado de depoimentos ou entrevistas, sons do ambiente da             

própria locação e, até mesmo, de dramatizações encenadas ao próprio filme. 

Os sons de arquivo podem possuir as mais diversas origens, pois são elementos             

que já foram anteriormente gravados ou filmados. Programas de rádio e de televisão             

são exemplos deste tipo de som, além de entrevistas e discursos. 
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Já a voz over, também chamada de voz de Deus, é a fala do narrador. Em geral,                 

este tipo de som é gravado após as filmagens e utilizado no fase da montagem do                

documentário. Porém, esse áudio também pode ter como origem alguma entrevista ou            

depoimento.  

Os efeitos sonoros são todos aqueles sons criados com a finalidade de dar uma              

ambientação sonora à obra audiovisual. Eles são criados na fase de edição e             

acrescentados ao filme .  

A trilha musical também pode ter como origem diferentes fontes. Ela pode ser             

composta especificamente para determinada obra, pode ser alguma trilha musical          

original, além de poder ser obtida em material de arquivo. 

Dessa forma, Puccini (2009) considera que, a não ser que a proposta seja             

apresentar uma obra totalmente encenada, o tratamento desses elementos visuais e           

sonoros é o que definirá a proposta do documentário. 

A liberdade criativa tem marcado o momento atual na produção de           

documentários. Pode-se notar que as produções têm inovado e diversificado suas           

formas de representar. No entanto, o conhecimento relativo aos elementos da           

linguagem audiovisual têm fundamental importância no processo de construção e de           

representação da obra. 
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3. ANÁLISE FÍLMICA ENQUANTO PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa que tem como foco a análise fílmica trabalha com a proposta de              

decompor determinada obra. Essa decomposição tem a intenção de analisar os           

elementos presentes na mesma. Penafria (1999) destaca que para analisar um filme            

não há uma metodologia universal. De acordo com ela, Mombelli e Tomaim (2014),             

afirmam que “é preciso criar o próprio caminho, desenvolver categorizações que darão            

embasamento para que a análise não seja uma interpretação vã” (MOMBELLI;           

TOMAIM, 2014, p. 2). Sendo assim, Penafria (1999) destaca que, apesar de não haver              

uma metodologia engessada, esse tipo de estudo requer a atenção sobre duas etapas             

importantes. Num primeiro momento, se faz necessária a decomposição da obra e,            

num segundo momento, deve-se buscar compreender como esses elementos se          

relacionam e criam a narrativa do produto audiovisual. De acordo com a autora, “o              

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

determinado filme e propor-lhe uma interpretação” (PENAFRIA, id, p.1). 

Durante o percurso da análise fílmica, podem surgir alguns obstáculos.          

Conforme Vanoye e Goliot-LéTé (2002), é importante reconhecê-los para que se possa            

contorná-los. Os autores separam essas dificuldades em obstáculos de ordem material           

e obstáculos de ordem psicológica. 

Nos obstáculos de ordem material, é evidenciada a importância de que se veja e              

reveja o filme porque, dessa forma, “as condições materiais de exame técnico do filme              

(auxílio, frequência, tempo, possibilidade de parar o desfile, de parar na imagem, voltas             

e avanços rápidos etc.) condicionam a análise” (VANOYE E GOLIOT-LÉTÉ, 2002, p.            

13). 

Já nos obstáculos de ordem psicológica, pode-se evidenciar, conforme citam os           

autores, dois motivos para que se faça um trabalho de análise. “Primeiro, porque a              

análise trabalha o filme, no sentido em que ela o faz mover-se, ou faz se mexerem                

suas significações, seu impacto. Em segundo lugar, porque a análise trabalha o            
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analista, recolocando em questão suas primeiras percepções e impressões” (VANOYE          

E GOLIOT-LÉTÉ, 2002, p. 13). 

Para Mombelli e Tomaim (2014), ao realizar uma análise fílmica deve se levar             

em conta aspectos internos e externos ao filme. A análise interna trata justamente da              

decomposição dos elementos da linguagem audiovisual que fazem parte da obra. Já os             

externos se referem à temporalidade, de acordo com os autores, “é preciso levar em              

conta a época que o documentário retrata, o período econômico, social, cultural em que              

ele é produzido, e o tempo da arte, que refere-se ao movimento do cinema ao qual os                 

filmes fazem parte” (MOMBELLI; TOMAIM, 2014, p. 3). 

Conforme Penafria (2009), os pontos de vista utilizados nas produções          

audiovisuais têm papel importante na construção e representação das obras. Para a            

autora, esses pontos de vista podem ser trabalhados em três sentidos: 

 

1- Sentido visual/sonoro (onde está a câmara em relação ao objecto a filmar?             
Que sons podem ser ouvidos ao longo do filme e em que momentos? Quais as               
características dos planos? Trata-se aqui de fazer uma análise ao filme nos            
seus aspectos visuais e sonoros recorrendo ou criando terminologia relativa à           
imagem e ao som.) 2- Sentido narrativo (Quem conta a história? E como é              
contada?). Aqui entendemos por narrativa a junção das noções de história e            
enredo. A história define-se como a sucessão de acontecimentos (o que           
acontece e não depende da vontade das personagens) e acções (o que            
acontece como resultado da vontade das personagens). O enredo é o modo            
como a história é contada. E uma história pode ser contada: na primeira pessoa              
– os espectadores vêm os acontecimentos através dos olhos de uma           
personagem [...]. 3- Sentido ideológico. Aqui pretende-se verificar qual a          
posição/ideologia/mensagem do filme/realizador em relação ao tema(s) do filme         
(PENAFRIA, 2009, p. 9). 

 

É importante esclarecer que há uma diferença entre o espectador analista e o             

espectador normal. Para Vanoye e Goliot-LéTé (2002), a principal questão diz respeito            

ao interesse do analista em compreender o objeto da análise sem se deixar dominar              

pelo filme. Dessa forma, o consumo da obra é feito de maneira racional e estruturada               

para que se possa desenvolver um discurso relacionado às suas percepções. 

Penafria (id) explica que a análise fílmica permite avaliar e verificar semelhanças            

e diferenças entre as produções. Ela reforça que esse tipo de estudo não se limita a                

uma atividade na qual se pode entender melhor o cinema, pois com esse tipo de               
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análise é possível aprender a fazer cinema. Desse modo, neste trabalho foi feita uma              

desconstrução para compreender como a narrativa, os elementos visuais e os           

elementos sonoros representam a realidade no documentário Frequências do Interior. 

Os três grupos analisados trazem informações acerca das escolhas do          

documentarista e de sua equipe na construção da obra audiovisual. A análise da             

narrativa apresenta a forma como a história é contada, além de destacar a organização              

da estrutura dramática proposta no filme. 

Os elementos visuais descrevem as escolhas de alguns ítens no âmbito da            

direção de fotografia, como os enquadramentos predominantes e suas composições, a           

iluminação e os movimentos de câmera mais usados. 

Nos elementos sonoros, foi observado as captações de som direto nos           

depoimentos e sons ambientes da locação, os efeitos sonoros e a trilha sonora             

inseridos posteriormente à obra. 

 

3.1 Do objeto: Frequências do Interior 

 

O documentário, enquanto gênero audiovisual, propõe retratar a realidade de          

uma forma criativa. Na obra Frequências do Interior, a diretora faz uso de diferentes              

recursos narrativos e de representação para imprimir um resultado dentro da sua            

proposta de produção. No entanto, é importante afirmar que, segundo Nichols (2005),            

esse gênero fílmico não é a reprodução da realidade, mas sim uma representação de              

determinada visão de mundo, a qual, talvez, nunca tenhamos observado antes.  

De acordo com informações disponíveis na descrição do vídeo, no YouTube, a            

produção Frequências do Interior foi gravada nas cidades de Carazinho, Almirante           

Tamandaré do Sul e Sarandi, região Norte do Estado do Rio Grande do Sul. O filme,                

que tem roteiro e direção de Neli Mombelli, mostra como o rádio faz parte da  vida das                 

pessoas daquela região.   

A ideia do projeto surgiu quando a equipe ouviu o programa radiofônico            

chamado Festa no Interior , produzido pela emissora  Gazeta AM 670, de Carazinho. O             
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programa, que tem apresentação de Wilsom Kolling, conta com um quadro chamado            

Cantinho do Amor. A proposta é promover encontros entre os ouvintes que buscam um              

companheiro ou uma companheira. 

A influência do rádio nas vidas dos moradores daquelas localidades e as            

histórias desses encontros motivaram a criação do projeto Frequências do Interior. A            

produção foi aprovada no edital RS Pólo Audiovisual - Histórias do Sul, do Fundo de               

Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria do Estado da Cultura. O projeto foi apresentado              

pela TV OVO, uma associação sem fins lucrativos que há 20 anos trabalha com a               

formação audiovisual de jovens, por meio de projetos sociais e oficinas em            

comunidades periféricas e escolas públicas de Santa Maria. 

Gravado em 2015, o documentário apresenta o depoimento de ouvintes, os           

quais ressaltam a influência do rádio no cotidiano dos moradores do interior. O decorrer              

do audiovisual é apresentado de maneira que pareça mostrar a rotina durante uma             

tarde de programação. Os ouvintes relembram histórias da juventude e de como esse             

meio de comunicação sempre esteve presente, não apenas como veículo de           

informação, mas também nos momentos de diversão.  

Como o rádio não exige uma concentração visual, as pessoas conseguem           

exercer suas atividades sem se desconectar da companhia do veículo. É assim que             

são apresentadas as diferentes realidades dos moradores daquela região. Há uma           

constante inserção de imagens do cotidiano, as quais reforçam a dinamicidade do            

veículo rádio que, por vezes, serve até mesmo como companhia para moradores da             

região. No decorrer do documentário, são intercaladas as falas dos ouvintes e o som              

do programa Festa no Interior.  

Num segundo momento, inicia o quadro Cantinho do Amor, em que o            

apresentador lê recados enviados por ouvintes que procuram companhia para um           

relacionamento. Esse anseio de encontrar alguém é retratado pelos próprios ouvintes           

ao serem entrevistados. Alguns mais esperançosos e outros um tanto decepcionados           

com relacionamentos anteriores.  
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Em seguida, é apresentada a história de Alsina e Walter. O casal, que se              

conheceu por meio do quadro Cantinho do Amor, fala sobre a solidão que enfrentavam              

até se encontrarem. Emocionados, falam sobre o amor que sentem um pelo outro.  

A obra apresenta pessoas de diferentes perfis. Em certos momentos, é           

perceptível até mesmo tom de humor. Enquanto em algumas partes, o sentimento de             

amor aflora na fala dos personagens.  

 

3.1.1 Frequências do Interior: elementos visuais 

 

Esta parte da análise tem como intenção a descrição de parte dos elementos             

visuais presentes no documentário. Eles foram analisados de forma individual, sem o            

uso do som, ou seja, nesta etapa o pesquisador se ateve apenas ao vídeo. Ao assistir                

trechos de cinco à dez segundos, uma visão descritiva das imagens vai sendo exposta.  

Os primeiros elementos visuais da obra são as informações referentes ao           

financiamento da produção, seguido dos parceiros e realizador. As marcas são           

apresentadas em fundo preto. 

Em seguida, corta para um plano geral em que aparece uma residência e seu              

entorno. Fica evidente que se trata de uma área rural. O detalhe de uma janela da                

residência aparece na sequência. Logo depois, uma folhagem é destaque em primeiro            

plano, até que o foco é projetado para o segundo plano, que mostra um rádio portátil                

em cima de uma mesa, na varanda da casa. 

Na continuação são apresentadas mais imagens de diferentes residências e          

locais característicos da região, além de imagens de animais andando tranquilamente           

pelas ruas. Os planos são intercalados com imagens de diferentes aparelhos de rádio,             

dos mais rústicos até os mais modernos, com display digital, por exemplo. Até este              

momento, a maior parte das captações aparentam ter sido feitas sem o uso de tripés, o                

que acaba revelando uma linguagem mais próxima do real.  
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Aos 2’02” aparece na tela o nome do documentário. A arte remete a um              

sintonizador de frequência das estações de rádio, comuns em aparelhos de som mais             

antigos. 

Em seguida entra um plano conjunto que mostra um senhor de cabelos brancos             

andando e se afastando da câmera. Surge um  lettering identificando a localidade de             

Segredinho, em Almirante Tamandaré do Sul. Na sequência é apresentado o nome            

David Jacomelli , seguido de imagens da rotina do mesmo. Plano geral, plano conjunto             

e plano detalhe são usados para retratar o cotidiano do personagem, que aparece             

pegando uma enxada para capinar a horta. 

A próxima personagem é  Adalva Jacomelli , identificada da mesma forma que o            

outro personagem. Ela também aparece se afastando da câmera. Adalva entra em um             

cômodo externo à casa e passa a organizar roupas em uma máquina de lavar. As takes                

são curtas e exploram os mais diferentes planos, criando uma sequência que mostra             

parte do cotidiano da personagem. Em seguida, dois takes em plano médio mostram,             

novamente, seu David capinando a horta. 

Após, surge a imagem de um senhor, que até então não havia aparecido na              

obra. Ele se afasta da câmera, como os outros personagens, coloca uma blusa e um               

chapéu e segue para um galpão, sob uma leve chuva. Com a passagem dele por uma                

parede de madeira, é descortinado o nome Arno Schwerz. O personagem entra no             

galpão escuro, vai até uma porta e, aparentemente, chama algumas cabeças de gado.             

Ele passa pela câmera seguido dos animais. Ao fundo está a paisagem de um campo               

com uma residência e um açude. Logo, seu Arno aparece alimentando o gado. Na              

sequência, o personagem está sentado em uma cadeira de madeira, próximo à porta             

do galpão, contemplando a vista do campo ao redor de sua casa. 

Um plano detalhe mostra um aparelho de rádio e a mão de seu Arno, que se                

aproxima e liga o mesmo. Na sequência, de um ângulo mais lateral, aparece o braço               

do personagem se afastando do aparelho e seguindo para a esquerda. Sem cortes, ele              

se afasta, a câmera segue o movimento que mostra o mesmo com uma cuia na mão,                
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até que chega em seu rosto. Um plano médio mostra a sequência, que apresenta ele               

sentado, tomando chimarrão. Em primeiro plano está uma chaleira. 

É constante as mudanças de enquadramentos e posicionamentos, o que deixa           

evidente que as captações foram feitas com mais de uma câmera. Em seguida, em              

primeiro plano, ele acende um cigarro e segue com o chimarrão. Planos mais fechados              

e mais abertos apresentam a sequência.  

Logo em seguida, outro personagem aparece caminhando, também se         

afastando da câmera. Ele segue em direção a um trator, em um dia ensolarado.              

Acompanhando a arte gráfica do início do documentário aparece o nome da localidade             

“Linha Acampamento - Sarandi”.O próximo take mostra o personagem entrando no           

trator e descortinando seu nome,  Vilson Petry.  Ele coloca fones nos ouvidos e sai com               

o trator. O veículo passa ao lado da câmera e, em seguida, num plano conjunto,               

aparece mais distante, se afastando dos galpões com máquinas agrícolas. 

Desta vez, dois dos personagens que já haviam aparecido anteriormente, voltam           

ao destaque. Adalva Jacomelli entrega uma pequena faca a David Jacomelli, que            

segue em um movimento lateral, se aproximando da câmera, se agacha e colhe um              

maço de cebolinhas, até então em um plano sequência. A próxima imagem, em um              

plano mais aberto e de duração mais longa, mostra a continuação da ação, porém do               

lado oposto, com sua residência ao fundo. O próximo take apresenta uma planta em              

primeiro plano, até que o foco é direcionado ao segundo plano que mostra David              

organizando o que colheu, pegando uma enxada e saindo de cena. Ele guarda a              

ferramenta, volta à porta de entrada da casa e entrega as cebolinhas para Adalva. A               

próxima imagem revela Adalva na cozinha, secando algumas louças. 

Como observado no início do audiovisual, as imagens têm um padrão que opta             

por não fazer uso em enquadramentos totalmente estáveis, ou seja, até este momento             

não deve ter sido feito uso de tripés. É notável que a proposta de usar a câmera na                  

mão foi um estilo empregado pela equipe. Por vezes, é possível perceber imagens um              

pouco mais estáveis, porém, sempre com um leve deslocamento. Sendo assim, é            
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provável que se tenha optado pelo uso de um monopé. Isso torna a obra mais leve e                 

ajuda a aproximar do real. 

Aos 9’58”, um plano detalhe apresenta alguns nomes em uma pequena folha de             

papel. À esquerda a silhueta do rosto de um homem e a direita um microfone do tipo                 

que é utilizado em emissoras de rádio. A próxima imagem revela que o homem é um                

radialista. A câmera está posicionada atrás dele e mostra um operador ao fundo.             

Então, aparece a legenda identificando a localidade, “Bairro Boa Vista - Carazinho”. 

A próxima sequência de imagens mostra o senhor Vilson Petry trabalhando com            

o trator em meio a uma plantação. Os takes exploram imagens captadas de dentro da               

cabine, como detalhes do espelho retrovisor que reflete a imagem do condutor e de              

fora da máquina agrícola, como os trajetos e manobras durante seu trabalho. Logo,             

Vilson desce do trator e segue pela propriedade até um galpão de criação de porcos.               

Durante o trajeto no galpão, a câmera segue atrás do personagem, o acompanhando             

pelo corredor entre os chiqueiros dos porcos. 

Em seguida, a senhora Adalva está estendendo roupas em um varal. Este e             

outros enquadramentos costumam apresentar uma composição que trabalha a         

profundidade de campo, de modo que aparecem elementos em primeiro, segundo e até             

terceiro planos desfocados. Assim, a documentarista e sua equipe conseguem          

direcionar a atenção do espectador à ação por intermédio de uma composição            

agradável. 

Depois, um plano médio volta a mostrar o senhor Vilson indo até um aparelho de               

som. Um primeiríssimo plano, com ângulo Plongée mostra o personagem sintonizando           

um aparelho de rádio. 

Uma cadeira de abrir aparece vazia, até que um senhor entra no quadro e senta               

na mesma. Ele acende um cigarro enquanto um cão passa na parte inferior do vídeo.               

Desta vez, a localidade apresentada é o “Bairro Oriental - Carazinho”. Após acender o              

cigarro, o personagem fica com a cabeça baixa, parecendo pensativo. 
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Logo, em um plano americano, uma senhora sorridente aparece preparando um           

chimarrão na cozinha de casa. Ela segue até o fogão em um plano sequência. No               

próximo take ela já está em frente a pia, secando um copo. 

Volta a imagem do senhor, pensativo, sentado na cadeira e, logo, corta para um              

plano detalhe que mostra o locutor da rádio segurando um papel com nomes e idades.               

Após, também em plano detalhe, aparece uma mão folheando diversos papéis como os             

que o locutor tinha na mão. A seguir aparece, entre os detalhes dos papéis, a imagem                

da senhora, que havia aparecido há poucos instantes, concluindo o chimarrão. Outra            

personagem também é apresentada picando verduras e legumes. 

“Meu perfil para o programa Cantinho do Amor de Wilsom Kolling Gazeta AM” é              

a inscrição que aparece em detalhe num envelope de cartas, aos 15’04”. Após isso, em               

primeiro plano é mostrado Wilson Kolling concedendo entrevista à equipe. Uma câmera            

está exatamente em frente ao radialista. A outra câmera, com enquadramento um            

pouco mais aberto, em plano médio, está posicionada mais à direita. O entrevistado             

olha bastante nos dois sentidos das câmeras, como se estivesse interagindo também            

com a equipe de captação. A câmera principal, mais centralizada, está bastante            

estável, como se estivesse em um tripé. Já a segunda, tem um aspecto de que está                

sendo operada na mão, sem o uso de tripé ou monopé. Há uma diferença de textura e                 

cor entre as duas câmeras, talvez a equipe possa ter usado equipamentos de marcas              

ou configurações diferentes. 

Logo após o depoimento do radialista, aparece Angelo Girotto,  também          

identificado por lettering. O plano mostra em primeiro plano algumas plantas,           

parecendo uma horta. Em seguida, Angelo entra em quadro e colhe uma abóbora,             

nesse momento, a câmera acompanha o personagem se levantando. Em um plano            

aberto, ele caminha ao lado de uma casa, se aproximando da câmera e logo em               

seguida saindo do enquadramento à esquerda do vídeo. Nesse take, dois cães            

aparecem caminhando na cena. 

Sentada em um sofá vermelho, em plano médio,  Célia Padilha  coloca uma linha             

vermelha em uma agulha. Após, diferentes enquadramentos apresentam a sequência.          
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Planos detalhes que, por vezes, mostram ao fundo, em segundo plano desfocado, um             

aparelho de rádio. Não é novidade a presença de rádios entre as cenas, pois a equipe                

certamente deve ter tratado isso como um elemento de grande importância, tendo em             

vista a temática da obra.  

Em seguida, uma senhora bebendo chimarrão em primeiro plano, se mostra           

pensativa. O próximo take apresenta uma leve variação de foco durante o movimento             

da personagem, que coloca mais água na cuia e segue com o chimarrão. Neste              

momento ela é identificada como  Maria Terezinha Pimentel . Esses dois takes são um             

pouco longos, apesar da “câmera na mão”, isso demonstra uma ação mais dirigida. Em              

certo momento, a senhora chega o olhar na direção da câmera. Já no pátio de sua                

casa, Maria brinca e faz carinho em um cachorro. Neste momento a personagem             

também direciona o olhar para a câmera, rapidamente. 

A próxima sequência mostra um senhor que faz parte da produção do programa             

radiofônico. Nesse momento a câmera está bastante “solta”, com movimentos rápidos           

que mostram mais pessoas da equipe e o apresentador organizando o quadro cantinho             

do amor. Então, são intercaladas imagens do apresentador e da produção ao telefone,             

como se estivessem organizando o programa. 

Aos 19’25”, já em um ambiente externo com paisagem verde, a câmera se             

desloca para frente em um movimento dolly. O operador segura a câmera na mão, pois               

a mesma representa bem o caminhar. Este movimento acompanha o sentido da rua de              

cascalho que fica ao lado direito do vídeo. Em seguida, a imagem é direcionada à               

grade de entrada de uma residência. Surge então, um lettering, a seguinte informação:             

Residencial Cantares - Carazinho. 

O próximo plano é um detalhe de uma janela semiaberta, que está sendo             

segurada por um pote que parece ser de shampoo. Mais um take da grade de outra                

janela, detalhes de roupas no varal, plantas e folhagens decorativas, até que aparece a              

imagem de um casal de idosos, sentados lado a lado. A câmera lateral, em plano               

médio, também sem uso de qualquer equipamento de estabilização de imagens,           

mostra que os mesmos estão dando um depoimento à equipe do documentário. 

38  



O take é longo e apresenta, num primeiro momento, o nome de  Alsina Wagner.              

Logo após, Walter Güntzel também é apresentado. Como a câmera está na lateral, o              

foco fica intercalando entre os personagens, de acordo com suas falas. Em um certo              

momento, a câmera se desloca para a direita e revela algum objeto mais próximo              

desfocado, como se fosse um pilar da varanda onde o casal concedia a entrevista.              

Logo o enquadramento volta à posição inicial. É aí que muda o enquadramento. Agora,              

uma câmera mais frontal, em contra plongée, mostra os personagens de corpo inteiro,             

sentados em cadeiras de abrir. Eles estão conversando com a documentarista ou com             

sua equipe. Ambos apresentam expressões tranquilas, intercaladas com sorrisos.  

Em seguida, o casal aparece em outro ambiente. Sentados em cadeiras           

diferentes das que concediam a entrevista, estão sorrindo em meio à plantas que             

aparecem desfocadas. Neste momento chega um casal de jovens, que sentam junto            

aos personagens. A representação faz parecer que eles fazem parte da família. Após,             

um close mostra o sorriso de Alsina em câmera lenta. Depois é a vez de mostrar o                 

close de Walter, também com expressão de felicidade. 

A próxima imagem mostra, em um grande plano geral, uma casa em meio a um               

lindo vale. Na sequência, outro grande plano geral mostra mais casas em meio vale.              

Imagens bastante características de regiões do interior do estado do Rio Grande do             

Sul. A próxima imagem apresenta pássaros em fios de energia elétrica. A imagem tem              

um tom mais amarelado, representando um fim de tarde. Em seguida, outro take             

mostra uma árvore à direita e o sol quase se pondo à esquerda. 

Aos 22’56” a personagem Célia aparece alimentando cães. Ela sai de quadro e a              

câmera desce até os animais. Em seguida, o personagem Ângelo aparece caminhando            

pelo pátio de sua casa, se afastando da câmera. Pássaros em uma gaiola e uma teia                

de aranha precedem a imagem do personagem sentado em uma cadeira, com um cão              

a sua frente. Angelo olha para baixo com expressão pensativa. 

A próxima imagem mostra uma planta em primeiro plano. Ao fundo, uma mesa             

de cozinha desfocada. O detalhe de um calendário com imagem do papa ao lado de               

uma janela precede a imagem da personagem Maria. O enquadramento mostra, em            
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primeiro plano desfocado, uma janela da casa da mesma. Ao fundo, em foco, aparece              

o rosto de Maria que está dentro de casa.  

Por fim, os créditos finais do documentário são apresentados. Ao fundo, a            

imagem de uma árvore e o sol se pondo. Esta imagem é semelhante a usada poucos                

minutos antes, porém, com o sol bem mais baixo.  

 

3.1.2 Frequências do Interior: elementos sonoros 

 

Diferente da análise dos elementos visuais, para analisar os elementos sonoros           

houve a necessidade de acompanhar as imagens que apareciam nos trechos. Dessa            

forma, esta análise usou como referência os momentos visuais da obra para            

compreender a colaboração do som na representação da mesma. 

O som dos primeiros segundos da obra, enquanto informações referentes ao           

documentário são mostradas em vídeo, apresentam sons característicos da natureza. 

Em seguida, surge a vinheta de um programa de rádio, que diz: “A Gazeta apresenta a                

partir de agora um show de atrações. Festa no interior, o programa mais alegre do seu                

rádio. Apresentação Wilsom Kolling”. O som é característico das transmissões de rádio,            

com a distorção clássica das transmissões AM. 

Após, o apresentador deseja boa tarde aos ouvintes e evidencia que o programa             

terá muita música e muita alegria. Sons dos ambientes mostrados nas imagens que             

ilustram essa parte da obra permanecem presentes, porém com nível mais baixo do             

que a rádio. 

O radialista fala o horário que está iniciando o programa, nesse caso, 13h33. De              

forma bastante entusiasmada, ele fala da cobertura da rádio e anuncia os destaques do              

programa. Até então, os sons ambientes permanecem presentes no áudio. Cada           

ambiente com sua sonoridade característica. 

Em certo momento, o apresentador fala que às 15h entra no ar o quadro              

“Cantinho do Amor”. Na chamada do programa, o apresentador diz: “Você, solteirão,            

solteirona, separado, divorciado, você que está sozinha, tá pensando coisas até as            
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vezes ruins, não esquente a cabeça. Venha até aqui na rádio Gazeta e inscreva-se no               

cantinho do amor, você pode ser feliz para o resto de sua vida”. O apresentador segue                

na propaganda do quadro do programa, falando que já são muitos anos de sucesso no               

programa.  

A captação de som direto parece ter sido feita a cada take da obra. Se algo ficou                 

para trás, provavelmente tenha sido incluído no desenho de som, pois a todo o              

momento há elementos sonoros que realçam o visual do documentário.  

Aos 2’02”, a arte que mostra o nome do documentário tem como trilha sonora              

uma música, que parece ter sido chamada pelo radialista. Para acompanhar a            

animação desta arte, que mostra uma procura de estações de rádio, foi incluído um              

som característico desta sintonia. 

A trilha sonora segue por mais alguns segundos, até que a voz do personagem              

David Jacomelli é evidenciada. Ele fala que há muitos anos o rádio era o único meio de                 

comunicação disponível. De acordo com ele a única forma de diversão era o rádio. 

Durante sua fala, são apresentadas imagens do seu cotidiano, seguidas, sempre           

do som característico das mesmas. Como no caso em que o personagem está usando              

uma enxada para trabalhar em uma horta. Cada toque da ferramenta com o chão fica               

evidente. Esses elementos sonoros tornam a obra mais natural e mais próxima do real. 

Após mais alguns segundos apenas com o som da enxada tocando o solo, entra              

a voz de Adalva Jacomelli, que complementa informações acerca de como o rádio             

sempre fez parte de sua vida. Sons de pássaros ficam bastante evidentes durante seu              

depoimento. Em seguida, a voz de David volta a aparecer. Neste momento, de acordo              

com o áudio, nota-se que o casal está conversando com a documentarista sobre como              

era o rádio décadas atrás. 

Volta o som da transmissão de rádio mesclado com os sons de David             

organizando a horta. O áudio da transmissão vai diminuindo e o personagem Arno             

Schwerz também fala sobre o rádio no passado. O som de uma cadeira de madeira               

sendo deslocada e sons de pássaros marcam o início de seu depoimento. Enquanto             

Arno anda pelo pátio de sua casa, o som da chuva e bastante audível. Ao entrar no                 
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galpão, sons de vacas e ou bois são ouvidos, até que o vídeo revela os mesmos. Os                 

passos do personagem, as patas dos animais tocando o solo, a chuva, entre outros              

elementos, reforçam a ideia de que houve uma captação de som direto muito eficiente              

e a finalização do som foi bastante cuidadosa. 

O depoimento de Arno segue enquanto sons ambientes são apresentados,          

sempre em conjunto com as imagens. É importante relatar que desde o início da fala               

do mesmo, o som da transmissão de rádio não está presente no documentário. Aos              

6”17”, o som de um equipamento de rádio sendo sintonizado chama a atenção. A partir               

daí, o depoimento de Arno tem como áudio de fundo uma música transmitida pela              

emissora de rádio. Neste momento os áudios presentes são: chuva, elementos           

movimentados pelo personagem que geram ruído (como uma chaleira), a trilha sonora            

e a fala do mesmo. 

No tempo de 7’15”, uma música um pouco mais agitada, estilo bandinha, revela             

um novo personagem da obra. Logo entra o áudio do radialista que manda abraços aos               

ouvintes. O personagem Vilson Petry se desloca até um trator. Os sons do mesmo              

entrando no veículo e se preparando para sair são bem claros. O som da rádio segue,                

até que Vilson coloca fones de ouvidos, tipo abafadores, e clica em algum botão interno               

da cabine. É então que o som da transmissão é reduzido rapidamente e acrescido um               

ruído mais característico de fones de ouvido. 

O áudio do personagem falando é apresentado em off enquanto ele se prepara             

para sair com o trator. O som da transmissão de rádio segue, juntamente com a voz de                 

Vilson e dos sons do trator se deslocando. 

Aos 8’12”, a voz em off do personagem David é apresentada. Ele imita o trecho               

de um antigo programa de rádio, enquanto fala sobre as lembranças da época. Neste              

momento ele está colhendo temperos em sua horta. Os sons da captação direta estão              

presentes, como em praticamente todo o documentário. Neste momento, apenas o           

áudio da fala do personagem e os sons ambientes e de suas tarefas estão presentes.               

Em seguida os sons são da cozinha. Adalva seca alguns objetos na pia. 
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Agora é a vez do narrador ler mensagens de ouvintes. O som direto captado              

corresponde ao vídeo. Som esse bem característico de estúdios, pois se apresenta um             

pouco mais abafado, ou sem reverberação. Na mesma sequência do som, após o             

radialista chamar uma música, aos 9’58” o áudio tem uma alteração. O som que              

representa ter sido captado de um fone de ouvidos ganha evidência, enquanto o             

personagem Vilson segue com seu trator em meio à lavoura. Os sons do trator e da                

transmissão estão presentes, até que a voz em off de Vilson é apresentada. Ele fala               

sobre a presença constante do rádio enquanto ele trabalha, tanto para notícias quanto             

para músicas. 

Nas captações externas ao trator o som da transmissão é cortado. No entanto,             

sempre que a tomada é feita de dentro da máquina agrícola, este som é inserido. O                

personagem explica como adaptou o som para ouvir dentro no trator. 

Vilson desce do trator e, ao fechar a porta do veículo, o som da transmissão é                

cortado. Segue apenas o som de sua fala em off e os sons captados em seu                

deslocamento até um chiqueiro de porcos. Quando Vilson entra no chiqueiro, o som             

volta a ser apresentado, então, ele explica que os animais são acostumados a conviver              

com o áudio. 

A voz em off de Adalva aparece rapidamente, enquanto ela pendura roupas no             

varal. Em poucos segundos a voz de Vilson retorna e fala que prefere o rádio à                

televisão. O personagem sintoniza um rádio que começa a tocar a música “Beijinho             

Doce”. 

Na sequência da música entra a voz do locutor, que fala do quadro Cantinho do               

Amor. Algumas pessoas aparecem durante este momento. O primeiro é um senhor            

sentado no lado externo à residência; depois, uma senhora prepara um chimarrão, em             

seguida, outra senhora seca louças na cozinha. Durante a alternância desses           

personagens, o som da transmissão tem uma leve mudança. Esta técnica, empregada            

na finalização do som, colabora com a naturalidade, mostrando que diferentes           

ambientes ou aparelhos resultam em variações sonoras. 
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A sequência do som volta ao estúdio da rádio, onde é mesclado com o som de                

papéis sendo selecionados para a leitura na rádio. Até então, a música de fundo no               

programa é a “Beijinho Doce”. 

Há uma constante alternância entre imagens do estúdio e das pessoas           

apresentadas anteriormente. Imagens essas seguidas das mudanças nos sons dos          

diferentes locais. São variações no áudio da transmissão e dos sons do ambiente. Aos              

15’07 o radialista anuncia o encerramento do quadro Cantinho do Amor, lembrando que             

na próxima semana terá novamente. Neste momento, inicia o depoimento de Wilsom            

Kolling. Ele concede a entrevista dentro do estúdio, com captação direta. O som da              

equipe de produção se movimentando e uma trilha sonora ao fundo são perceptíveis. 

Em seguida, o som dos passos do personagem Angelo Girotto são destaque.            

Ele se locomove em uma horta para colher uma abóbora. A voz em off segue enquanto                

ele faz a colheita. Neste momento, apenas a fala do personagem e os sons do               

ambiente estão presentes.  

Logo, a voz de Célia Padilha, também em off é apresentada. Sua fala tem como               

trilha musical o som de um aparelho de rádio. A personagem, sentada ao sofá, coloca               

linha em uma agulha. Estes sons não são muito audíveis, uma vez que o som do rádio                 

é o destaque.  

A próxima pessoa a falar é Maria Terezinha Pimentel. Sua voz em off é              

apresentada enquanto sons, que parecem ser de cães latindo, estão bastante           

evidentes. 

Aos 18’40”, o destaque é o som da equipe do programa ao telefone, atendendo              

os ouvintes. Eles passam os telefones das pessoas que se inscreveram no quadro             

Cantinho do Amor. Conforme a imagem mostra determinado integrante da equipe, o            

áudio desta pessoa é evidenciado, porém, não deixando de ser audível a voz dos              

outros. É perceptível o som dos ouvintes que falam ao telefone. Não é possível afirmar               

se este som é proveniente de captação direta ou de uma pós produção. 

Na sequência, a voz em off de uma senhora conta como participou do programa.              

Em seguida nota-se a voz de um senhor, que complementa a fala dela. Nota-se que               
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são um casal. Conforme imagens da casa são mostradas, os sons diretos desses             

ambientes são evidenciados. Após, as vozes, que até então estavam em off, são             

apresentadas como som direto, pois os entrevistados, Alsina Wagner e Walter Güntzel,            

aparecem e seguem falando de como se conheceram por meio do quadro do             

programa. A qualidade na captação destes depoimentos foi muito boa, pois conta com             

um som claro e sem distorções. Os sons do ambiente estão presentes durante os              

depoimentos. 

Ao fim do depoimento de Alsina e Wagner, entra o som da transmissão de rádio.               

Neste momento, o radialista anuncia o encerramento do programa naquele dia e            

agradece aos ouvintes. Logo, vem a vinheta do programa, chamando para o próximo             

sábado. O som da transmissão encerra com uma imagem de pôr do sol. 

A voz em off da personagem Célia Padilha é apresentada juntamente com o som              

do ambiente em que ela alimenta seus cães. Ela fala sobre a esperança de encontrar               

uma pessoa para viver junto. 

Em seguida, a voz, também em off, de Angelo Girotto também comenta sobre a              

possibilidade de encontrar alguém para morar junto. Os sons de latido de cães e canto               

de pássaros fazem parte dos sons do ambiente em que ele está. 

Maria Terezinha Pimentel é a próxima personagem que tem sua voz em off             

apresentada, também com sons diretos que complementam as imagens mostradas. 

Por fim, os créditos finais são apresentados em conjunto com sons           

característicos do entardecer na zona rural, como pássaros, insetos, entre outros. 

 

3.1.3 Frequências do Interior: a narrativa 

 

A maneira como a história é contada é o foco deste ítem. Como nos elementos               

visuais e nos elementos sonoros, a análise transcorreu seguindo a sequência da obra             

audiovisual. Assim, a proposta é identificar alguns recursos utilizados pela          

documentarista para criar a voz transmitida no documentário Frequências do Interior. 
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Logo após as informações iniciais, de parceiros, financiamento e realização, o           

documentário apresenta a imagem de uma residência característica das regiões do           

interior. Seguido de uma vinheta sonora, no estilo bandinha, e da voz de um narrador               

apresentando um programa que se chama “Festa no Interior”. Com esses ítens, já se              

pode compreender que se trata de uma obra que pretende retratar alguma realidade do              

interior. 

Já no terceiro take apresentado, é evidenciado um aparelho de rádio. Assim, já             

se pressupõe que alguém o esteja ouvindo. Em seguida, mais imagens da região rural              

são apresentadas. A trilha sonora segue e o apresentador do programa dá início à              

transmissão. Imagens de diferentes residências e locais são mostrados, todas          

remetendo à regiões não urbanas. A apresentação do narrador segue e cria uma             

sensação de que o audiovisual inicia juntamente com o programa. As imagens de             

aparelhos de rádio em diferentes locais sempre estão presentes e em destaque. 

Na sequência, o radialista apresenta os destaques do programa e fala que vai             

haver o quadro “Cantinho do Amor”. Ele salienta que as pessoas podem encontrar sua              

cara metade neste quadro. As imagens seguem no mesmo ritmo anterior, mostrando            

locais interioranos. Nota-se um certo tom descontraído e engraçado na narração, talvez            

pela falta de familiaridade deste pesquisador com este tipo de transmissão radiofônica. 

Eis que aos 2’02”, o narrador chama uma música. O sobe som da mesma vem               

acompanhado da arte que identifica o nome do documentário. Esta arte revela e             

também reforça a abordagem da obra audiovisual.  

Após essa vinheta, a imagem de um senhor se afastando da câmera é             

mostrada, juntamente com a identificação da localidade de  Segredinho, Almirante          

Tamandaré do Sul . Neste momento, o primeiro personagem, David Jacomelli, é           

apresentado exercendo tarefas do seu dia a dia. A voz dele é apresentada em off. O                

personagem explica como era o rádio em tempos passados e faz relação com tempos              

atuais. Além disso, a presença constante do rádio em sua vida é destacada. David diz               

que o aparelho fica o dia inteiro ligado. 
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Adalva Jacomelli é a próxima personagem a aparecer, também se afastando da            

câmera. Ela segue falando de como o rádio fazia parte de sua vida em décadas               

passadas. Imagens de adalva em tarefas diárias são mostradas durante sua fala, que             

segue em off, como no caso de David. 

Em seguida, pode-se notar que Adalva e David estão falando juntos e se             

complementando em uma conversa. São várias imagens de Adalva preparando uma           

máquina de lavar roupas. É notável a intenção de manter a voz dos personagens em               

off. Logo após, o depoimento do casal, seu David aparece capinando uma horta, com              

som do programa de rádio ao fundo. 

O som da programação segue e um novo personagem é apresentado, Arno            

Schwerz. A localidade é  Linha Acampamento, Sarandí . O depoimento dele entra em off             

e o áudio da rádio é cortado. Como nos outros casos, o personagem também se afasta                

da câmera. Até o momento não é possível identificar se essa repetição é intencional.              

Sob chuva, Arno vai fazer suas tarefas, neste caso, alimentar o gado. O personagem              

também fala de como era a experiência de ouvir rádio do passado.  

Arno segue falando de suas lembranças em relação ao rádio em tempos            

passados. Até que então, um detalhe dele ligando um antigo rádio é mostrado. Assim,              

inicia uma trilha sonora de fundo, é uma música que está tocando na estação de rádio.                

Enquanto isso, o personagem está sentado em uma varanda, onde bebe chimarrão e             

fuma um cigarro. 

Logo em seguida, por volta dos sete minutos, uma música mais animada e a              

imagem de um homem se afastando da câmera é destaque, ele é Vilson Petry. Na tela                

é identificada a localidade de Linha Acampamento, em Sarandí. Em relação à mudança             

de ritmo das trilhas sonoras, pode-se imaginar que elas tenham a ver com os estilos               

dos personagens. Vilson se prepara para sair com seu trator. A alteração no som              

quando o personagem coloca os fones de ouvidos reforça claramente o cuidado que a              

equipe e, em especial, o responsável pelo desenho de som têm nesta obra. O              

personagem sai para trabalhar com o trator e começa a contar como o rádio faz parte                
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da sua vida, sua voz permanece em off, como nos casos anteriores. Lembranças do              

passado relacionadas ao rádio também são mencionadas. 

Após um minuto volta a imagem de David, que segue até a horta para colher               

temperos. O áudio principal é a voz em off dele falando sobre suas lembranças em               

relação ao rádio. O personagem guarda uma enxada e segue até a porta da casa para                

entregar os temperos à esposa. Em seguida, uma imagem mostra Adalva na cozinha             

da casa. O som da voz de David segue falando sobre rádio. 

Logo, o locutor aparece no estúdio e lê recados dos ouvintes. Neste momento,             

aparece a identificação do local da emissora de rádio, bairro Boa Vista, Carazinho. O              

locutor chama uma música e o próximo take apresentado é o de Vilson trabalhando              

com seu trator. Em uma continuidade, ele ouve a mesma trilha que o locutor acabara               

de chamar.  

Vilson fala de como o rádio ajuda como passatempo durante o trabalho no trator.              

Diferente de quando aparecem imagens internas da cabine, nas externas não é audível             

o som da transmissão de rádio. O personagem explica como adaptou os fones             

abafadores para ouvir rádio. Neste depoimento, pode-se perceber o quanto esse meio            

de comunicação é importante para ele. 

Ao descer do trator, ele já salienta que no chiqueiro de porcos também tem o               

som de um rádio. Segundo Vilson, os porcos ficam mais tranquilos com o áudio. Um               

leve tom de humor é empregado nesse momento. Enquanto caminha em meio aos             

viveiros dos porcos, ele fala que outros locais de sua propriedade também tem rádios.  

Ligeiramente a imagem de Adalva é mostrada enquanto ela pendura roupas.           

Sua voz em off fala que o rádio divulga o que é realidade. 

Então, Vilson aparece em um ambiente de ordenha, um plano detalhe mostra ele             

ligando um velho aparelho de rádio. A música que começa a tocar é  Beijinho Doce . 

Até aqui, a obra audiovisual teve como regra apresentar a voz dos personagens             

em off enquanto imagens do cotidiano deles eram mostradas. Em geral, o assunto foi a               

presença constante do rádio em suas vidas, desde o passado até os dias atuais. 
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Na sequência, um senhor senta-se em uma cadeira e, pensativo olha para            

baixo. No áudio, a trilha sonora prossegue. Na tela é identificado o bairro Oriental,              

Carazinho. Neste momento, o locutor anuncia o início do quadro Cantinho do Amor  e              

fala que esta é a oportunidade para quem procura um amor. 

Em seguida ele começa a ler mensagens dos ouvintes, que enviam informações            

pessoais e indicam qual perfil de par querem para se relacionar. Imagens de outros              

personagens são mostradas, intercaladas com imagens do locutor lendo os papéis com            

recados. As leituras das mensagens duram pouco mais de dois minutos, até que, por              

volta dos quinze minutos, um pouco mais da metade do documentário, uma carta             

remetida ao programa é mostrada em detalhe. Nela está inscrito o nome do quadro do               

programa e o nome do apresentador. Neste momento, é anunciado o fim do quadro              

para aquele dia. 

É então que inicia o primeiro depoimento do documentário. O radialista Wilson            

Kolling conta com satisfação sobre o sucesso do  Cantinho do Amor  e fala sobre como               

funciona esta parte do programa. Duas câmeras mostram esse depoimento. 

O senhor que estava sentado na cadeira, durante a leitura das mensagens pelo             

radialista, é Angelo Girotto, identificado na imagem colhendo uma abóbora. Com a voz             

em off, ele fala que não é fácil encontrar uma companheira. 

Outra personagem que havia aparecido durante as leituras do radialista é Célia            

Padilha. Ela diz como se inscreveu no quadro do programa. Segundo a personagem, o              

mais importante em um companheiro é a honestidade e o companheirismo. Célia,            

também com sua voz em off, fala sobre como é triste a solidão. 

Maria Terezinha Pimentel é mais uma das pessoas que apareceram durante a            

leitura das mensagens. Como nos casos anteriores, imagens dela são mostradas           

enquanto sua voz em off relata que já teve algumas decepções com pessoas que              

conheceu por intermédio do  Cantinho do Amor. Segundo Maria, pessoas sérias já            

quase não existem mais. 

A próxima sequência, por volta dos dezoito minutos e meio, mostra a equipe da              

rádio, já fora do ar, atendendo telefonemas de pessoas interessadas nos perfis            
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apresentados durante o quadro  Cantinho do Amor.  A produção do programa repassa            

algumas informações e os telefones de contato dos participantes, conforme pedido dos            

ouvintes. 

Um minuto depois, inicia um novo momento do documentário. Agora, um casal            

fala sobre como se conheceram por meio do  Cantinho do Amor.  No início de seus               

depoimentos, a imagem mostra a câmera se aproximando da casa deles. Após, alguns             

detalhes externos da residência são apresentados. A indicação de local aparece na            

tela, Residencial Cantares, em Carazinho.  

Em seguida, a imagem do casal aparece falando sobre sua vida juntos. Neste             

momento o depoimento é apresentado com som direto. Os personagens, Alsina           

Wagner e Walter Guntzel, aparecem sentados lado a lado. O cuidado que um tem pelo               

outro é evidenciado em suas falas. Por vezes, seu Walter se emociona falando do              

primeiro encontro e da vida que levam juntos. Certamente, este é um momento um              

pouco mais dramático da obra, que acaba impactando o espectador. 

Na sequência, um casal de jovens senta-se ao lado de Alsina e Walter. Neste              

momento, seus depoimentos ficam em off, mas as imagens remetem ao convívio            

familiar que eles têm. 

Emocionado, o casal faz um comentário final, enquanto imagens em close de            

cada um são mostradas em câmera lenta. “O amor é a coisa mais linda do mundo”, diz                 

Walter. “Depois de velhos ainda, né”, complementa Alsina. 

Um grande plano geral mostra um lindo vale ao entardecer. O áudio principal é a               

transmissão de rádio. Neste momento o radialista encerra o programa Festa no Interior.             

Imagens do pôr do sol são mostradas. 

O som da transmissão é cortado e a personagem Célia fala sobre a esperança              

de encontrar alguém para viver junto. Em seguida, Angelo relata a insegurança de ir              

morar com uma pretendente e deixar sua casa. Maria, por sua vez, diz que espera               

encontrar a pessoa certa. A voz deles está em off, enquanto imagens suas são              

mostradas. 
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Para encerrar, uma imagem do sol quase desaparecendo no horizonte          

apresenta os créditos finais. O som de pássaros evidencia o fim do dia. 

Sendo assim, é possível notar que o documentário Frequência do Interior é            

apresentado como se fosse no tempo de um programa de rádio. O programa  Festa no               

Interior , apresentado pelo radialista Wilson Kolling, é ouvido, principalmente, por          

pessoas no interior norte do Estado do Rio Grande do Sul. É possível identificar dois               

momentos importantes na obra. 

Para explicar melhor, é necessário elucidar estes momentos. Até os 12’45”,           

pessoas da região falam sobre a presença do rádio em suas vidas, desde a juventude               

até os dias de hoje. Assim, é evidenciado como este meio de comunicação continua              

informando e até servindo de companhia para as pessoas. A sequência da narrativa é              

leve e mostra o cotidiano de alguns ouvintes. 

Após este tempo, a solidão das pessoas que vivem sozinhas no interior ganha             

destaque. Com o início do quadro  Cantinho do Amor , o cotidiano de alguns             

personagens é apresentado. Alguns ouvintes relatam sua busca por companhia através           

do programa, são apresentadas suas esperanças e decepções na busca por um par.             

Em certos momentos, há um tom bem humorado na narrativa. 

Logo em seguida, é apresentada a história de um casal de idosos que se              

conheceu pelo  Cantinho do Amor.  Eles representam o lado mais dramático da            

narrativa, pois de forma bastante emotiva, contam a linda e emocionante história que             

têm juntos. 

É possível identificar, que a encenação-locação e a encenação-direta fazem          

parte do documentário. A realização das tarefas do cotidiano parece dirigida em alguns             

personagem. Além disso, a própria presença da câmera pode ter revelado ações e             

expressões específicas no momento. 

O modo reflexivo também pode ser observado na obra. A relação estabelecida            

entre a equipe e os personagens fica evidente em alguns trechos. Ao assistir o              

documentário, passamos a vê-lo pelo que ele é, uma representação da realidade. 
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O não uso de tripés na maioria das imagens colaborou com uma representação             

mais próxima da realidade. Outro aspecto que deve ser levado em conta é que a               

iluminação parece ser natural, ou o mais natural possível. A criação de um ambiente              

com mais equipamentos disponíveis para as captações teriam colaborado         

tecnicamente com a obra. No entanto, esse enxugamento, aliado ao uso de câmeras             

na mão, certamente deixou os entrevistados mais à vontade para conversar com a             

equipe. 

Em relação ao som, é necessário enfatizar que ele tem papel imprescindível em             

qualquer obra audiovisual. No caso do  Frequências do Interior , as captações diretas e             

os elementos inseridos posteriormente trabalham de forma harmônica, na intenção de           

representar o ponto de vista ao qual o documentário se propõe a apresentar. 

As escolhas da equipe nas captações, montagem e finalização revelam uma           

busca em representar a realidade de forma criativa. Ao apresentar as peculiaridades de             

cada personagens e depois reuni-las em torno da temática do documentário, a            

documentarista cria uma narrativa fluente que envolve o espectador. É com essa            

associação criativa do visual/sonoro aliada a forma com que as histórias de vida são              

contadas, constituem o estilo do documentário Frequências do Interior. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objeto de pesquisa o documentário Frequências do           

Interior, produzido pela ONG TV OVO e dirigido por Neli Mombelli. A metodologia             

consistiu em analisar os elementos técnicos e narrativos presentes na obra e, dessa             

forma, compreender como a documentarista usou os recursos para imprimir uma voz à             

obra audiovisual. 

Nos dias atuais, há uma ampla produção de documentários. Diferente das           

primeiras obras do gênero, hoje em dia a realização desse tipo de audiovisual tem sido               

bastante facilitada, principalmente no que se refere à equipamentos para captação de            

imagem e som. Outro aspecto importante de ser ressaltado é a difusão desses             

produtos, pois atualmente, com a internet, é possível disponibilizar a obra para o             

mundo inteiro.  

A representação da realidade talvez seja o maior desafio à equipe de produção,             

uma vez que essa representação pode ter diferentes interpretações de acordo com            

cada espectador. Por exemplo, o contexto político, econômico e social em que a obra              

foi criada e o contexto em que vivem os espectadores podem desenvolver percepções             

bastante distintas.  

O desenvolvimento da narrativa está diretamente ligado ao modo com que a            

obra pretende alcançar o público. Diferentes elementos e técnicas podem ser utilizados            

para compor a proposta do diretor e de sua equipe. No entanto, é importante esclarecer               

que cada obra tem suas peculiaridades e limitações, como o tempo disponível para o              

seu desenvolvimento, equipamentos disponíveis, número e conhecimentos técnicos        

dos membros da equipe, entre outros. Ou seja, o conjunto de escolhas durante o              

processo, aliado à essas particularidades imprimem a obra audiovisual. 

No documentário Freqûencias do Interior, a narrativa tem diferentes momentos,          

o que tende a tornar a obra mais atraente ao espectador. Momentos mais dramáticos              

são intercalados com um tom de humor em determinadas partes. Outro aspecto que             

chama a atenção é a “liberdade” que a equipe teve durante as captações. Muita              
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câmera na mão mostrando o cotidiano dos personagens, colaboraram com a           

representação a que o documentário estava disposto a apresentar. Cada personagem  

tinha sua história, porém, juntos, criaram uma história que mostra como o rádio esteve              

e está presente na vidas daquelas comunidades. 

Ao assistir o documentário Frequências do Interior, é elucidado que a prática da             

produção documentária tem um leque bastante grande quando o assunto é temático.            

Neste caso, a transmissão de um programa de rádio, aliado aos depoimentos de seus              

ouvintes, mostram um recorte da realidade de um grupo de pessoas que vivem no              

interior e tem esse meio de comunicação como companhia.  
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