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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma análise sonora sobre o filme Nina (2004) 

de Heitor Dhalia, buscando retratar a partir de vários conceitos da linguagem 

audiovisual, a sincronia polifônica de imagem e som. Baseando-se no estudo de som no 

cinema, a trilha sonora de Antônio Pinto neste filme, consegue transmitir ao espectador 

essa sincronização que se faz muito importante nos filmes atuais. 
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TEXTO DO TRABALHO 

A nova polifonia audiovisual está centrada na sucessão de imagem e som em função da 

possibilidade de sincronização. Porém, desde o surgimento do cinema, o som passou 

por um processo de transformação até conseguir dominar as imagens que o compõe. 

A música no cinema surgiu nos primeiros filmes como um acompanhamento musical no 

cinema “mudo”. Aos poucos a voz foi ganhando vida, se tornando assim, cinema falado. 

Logo após percebe-se que o som em conjunto com a imagem formam uma linguagem 

cinematográfica, se transformando em indústria de comunicação, informação, 

propaganda, e acima de tudo, uma indústria cultural e econômica de arte. 

O filme Nina de nacionalidade brasileira (2004) do gênero dramático, foi dirigido por 

Heitor Dhalia. A história se passa na cidade de São Paulo, onde uma jovem de mente 

fragilizada procura sobrevivência em meio a uma sociedade desumana. 

Uma voz over inicia o filme. "Embalada a vácuo" a voz soa com reverberação em um 

ambiente de atmosfera, quase que imperceptível, porém, densa, através de um leve ruído 

ao fundo que talvez possa se identificar como um som 'subterrâneo', comum em filmes 

de terror, em que se utiliza desse 'silêncio' para promover o suspense. 



A teoria em que a personagem principal Nina (Guta Stresser) apresenta ao espectador 

sobre os indivíduos se dividirem em duas categorias, os ordinários e os extraordinários, 

permite ao ouvinte a compreensão da classe em que ela se submete.  Logo após sua fala 

surge uma música intensa, demonstrando a dramaticidade do filme. 

Arranjos eletrônicos ruidosos de forma a expressar um ambiente “conturbado” e 

sombrio e ainda com uma sensação de profundidade subterrânea. Crescente e repetitiva, 

acompanhada da composição composta ao piano por Antônio Pinto, que aparece em 

outros trechos do filme, se mostra ao fundo de forma tímida, e harmonizando com os 

ruídos; enquanto podemos ver o canto de um quarto (de Nina) com paredes escuras de 

pintura descascada, rachada e com mofos, que se aproxima com o close da câmera. 

Paredes estas com um visual "underground" reforçando o que o fundo sonoro eletrônico 

e ruídos já vinham representando desde a narração ao início: a sensação de subterrâneo 

(underground). 

Podemos ver ainda na introdução, as letras que formam o nome da personagem e título 

do filme: Nina, como uma lata de tinta branca que fora jogada, podendo ser facilmente 

interpretada como sangue e trazendo consigo o som do desespero e perturbação de Nina 

que, durante um fade out e fade in, logo revela o pesadelo da protagonista que 'agoniza' 

enquanto vemos rápidos flashes e ouvimos loops de "paulada", vulto, lâmina, 

grito/risada, e o palpitar de um coração ao tempo em que uma gota de suor é vista 

escorrer, e ao final ouve-se uma rápida respiração/suspiro, e então ela abre os olhos, 

acordada. 

O contraponto da imagem meio distorcida ou surreal com a voz em off da personagem e 

depois a dissonância da música com a variação de altura em sua onda mecânica, 

transmite ao espectador uma irregularidade cronológica e psicológica do gênero fílmico. 

Os sonhos de Nina ao longo do filme complementam tudo o que foi citado acima. As 

imagens com vários cortes, as palavras ruídos da personagem, os reflexos 

acompanhados da dramaturgia do som, tudo isso enriquece a ação expressiva 

cinematográfica. 

O diálogo entre Nina que mora em um quarto alugado por Dona Eulália (Myriam 

Muniz) comprova o símbolo do poder de compra e do direito ao consumo em contraste 

à humilhação do semelhante. 

A parte em que mostra todos os alimentos da geladeira etiquetados e depois trancados 

por Dona Eulália, o confiscamento da correspondência de Nina e a violação de seu 

dinheiro, o aponderamento de objetos higiênicos, entre outros, retrata essa realidade 



entre opressor e oprimido. A fala rígida, grossa e sarcástica da velha com Nina 

demonstra claramente este conceito.  

Já, existem partes onde há aquele leve ruído ao fundo (na maior parte do filme) e essa 

impressão de silêncio em contraposição a ruídos de objetos e ações (através de foleys), 

provocam tensão, por exemplo, a cena em que na sala não se ouve nada além dos passos 

da idosa dona Eulália e de suas coisas que carrega, desde a chave às mercadorias. 

De acordo com Wanda Jorge, “Em meio aos desenhos que faz em toda a parte e vivendo 

a agitada cena eletrônica de São Paulo, Nina captura a atmosfera psicológica da obra 

Crime e Castigo de Dostoievski”. (Ciência e Cultura vol.57 no.1 São Paulo Jan./Mar. 

2005). 

“Fiz um filme com planos fechados, escuro, denso e 
psicológico, sem concessões e com clara influência do 

expressionismo alemão e russo. Numa linguagem 

fragmentada e rápida, é um filme pesado que mantém o 
fio de tensão dramática esticado do começo ao fim”. 

(Heitor Dhalia). 

 

Segundo Heitor Dhalia, o filme também procura retratar a população desesperada de 

São Paulo. A trilha sonora bem planejada para as cenas em que ocorrem as festas 

mostram mais uma vez o distúrbio psicológico expressionista de Nina. Deste modo, “o 

som aumenta o coeficiente de autenticidade da imagem; a credibilidade – não apenas 

material, mas estética”. (A linguagem Cinematográfica - Marcel Martin, 2003). 

A passagem que mostra Nina chegando atrasada no trabalho (garçonete de uma 

lanchonete) percebe-se a pressa e exigência das pessoas em meio a uma megalópole. 

Aqui o poder do dinheiro sobressai à exclusão, como no cinema expressionista alemão. 

Essa fuga de linearidade coloca o espectador no lugar da personagem que está em total 

alienação. 

Os delírios mentais de Nina explica o estado limite de sua insanidade. Seus desenhos foi 

uma forma encontrada para acoplar essa “doença” da personagem. Quando mostra Nina 

desenhando dona Eulália acompanhada de uma música mais calma e triste 

demonstrando o resultado de ser humilhada pela velha, e logo após Nina pregando o seu 

desenho na parede de seu quarto com várias outras caricaturas de tons claros e escuros, 

percebe-se a presença de um mundo híbrido semi-real e o som ou as sombras das 

imagens denunciam o assassinato que ocorrerá neste filme. 



Outra característica presente no filme são os cartuns apresentados pelos pensamentos de 

Nina, como a sua vontade súbita de matar Dona Eulália junto a vários sons 

“tenebrosos”. 

A dualidade de cenas quando aparece Nina passando mal em uma festa que está tocando 

música eletrônica, e por outro lado, Dona Eulália escutando uma música mais calma e 

tranquila, demonstra este contraste do filme expressionista. 

Nesta festa em que Nina passa mal, a música é apresentada como ponto de escuta da 

personagem, variando algumas vezes subjetivamente. Quando as imagens se passam 

pelo olhar de Nina a música diminui sua intensidade, contrapondo quando volta ao 

espaço “real” onde a música também se reconstitui.  

Após essa variação, Nina vê uma criança e a música até então presente é cortada 

secamente e surge outra um pouco mais calma, porém instigante. Depois que a menina 

vai embora, Nina desmaia e a música de antes volta a tocar normalmente. 

Ocorre um efeito sonoro de eco na sequência em que Nina está fazendo serviços 

domésticos na casa de Dona Eulália para pagar a conta do telefone. A voz de Dona 

Eulália começa a ser percebida com um intervalo de tempo suficiente para se distinguir 

do som original. Assim, a raiva de Nina é demonstrada mais uma vez em imagens de 

cartuns, em que ela mata a velha acompanhada de um som extremamente intenso e 

agudo para dar dramaticidade ao filme.  

Algumas vezes no filme a música aparece antes da imagem quebrando a sincronização 

do audiovisual. Segundo Michel Chion, as percepções sonoras, analisam, trabalham e 

sintetiza-se mais rápido que as imagens vistas pelo espectador.  

A frase que René Clair diz no texto, “Após termos ouvido alguns filmes sonoros, e o 

primeiro elemento de surpresa já passou, somos levados à inesperada descoberta de que 

o mundo dos ruídos parece bem mais limitado do que pensávamos...”, demonstra assim, 

segundo Michel Chion, que o uso do som no cinema, muitas vezes, pode limitar o 

significado de uma imagem, mas quando pensado de forma inteligente, o som também 

pode enriquecer o cinema trazendo uma certa “realidade” melhor estabelecida na 

relação de imagem e som. 

Desse modo, os ruídos se fazem presentes e muito importantes nos filmes: 

 Ruídos naturais: são todos os fenômenos sonoros que se podem 

aperceber na natureza (vento, trovão, chuva, gritos de animais, etc). 

 Ruídos humanos: são todos os fenômenos sonoros encontrados dentro de 

ruídos mecânicos (máquinas, automóveis, barulho da rua, etc); as palavras 



ruídos (fundo sonoro humano); a música ruído (é produzida por um aparelho de 

rádio que constitui um simples fundo sonoro, mas pode surgir com um valor 

simbólico). 

O filme Nina demonstra vários ruídos (escrevendo, fumando, passos, o bater da porta, 

tosses, campainha, entre outros), porém os que mais se sobressaíram foi o som da 

dentadura caindo em um copo de água, e principalmente, os sons urbanos de pessoas ou 

mecânicos situados na rua (carros, passos, conversas). 

A sequência em que Nina come a ração do gato por não ter dinheiro para se alimentar é 

a que melhor define a humilhação e sobrevivência em uma cidade altamente desigual. A 

música aqui é triste e reflexiva até o momento em que Dona Eulália tira o fone de 

ouvido da personagem, ocorrendo assim, um corte brutal de som. 

O diálogo entre as duas personagens continuando nesta sequência de planos é sobre o 

sumiço do gato. Após isso, Nina está abandonando Titu na rua com a intenção de dar a 

ele a liberdade que ela não tem, onde a música reflete sua perturbação mental. 

Ocorre outro corte na música, quando Nina está parada em frente à faixa de pedestre ao 

lado de um cego e ela se oferece para ajudá-lo a atravessar. Há uma conversa entre os 

dois e o homem conduz Nina até a casa dele. Quando Nina coloca um cd em seu som, a 

música “sai” de dentro do filme e aumenta seu volume com o desenrolar da cena. 

A parte em que mostra Nina na rua tendo alucinações com as pessoas em que sonha, 

retrata o nível máximo de seu estado subjetivo. A interpretação dos ruídos de pessoas 

sorrindo, gritando e batendo em um cavalo, ajudam a entender a ação e excitam 

emoções nostálgicas que não poderiam ter sido levantadas somente pela visão das 

imagens. 

A música no cinema possui esse poder de dominar as imagens que a compõe, muitas 

vezes de um modo naturalista, o qual proporciona-lhe um sentido que vai além do que a 

imagem mostra, causando este efeito emocional. Sendo assim, a música não é o 

principal fator de uma composição fílmica, mas é a complementação de uma imagem. 

A música é um fator imprescindível no acompanhamento visual para a formação da 

sequencia de imagem e som, onde na maioria das vezes, não é necessário diálogos para 

o entendimento de um contexto geral do filme. 

Quando Nina chega em seu quarto e vê sua parede de desenhos vazia, entra uma música 

dolorosa e a personagem começa a chorar depois de um breve diálogo com Dona 

Eulália que demonstra satisfação pelo sofrimento da inquilina. Nessa parte, Nina eleva 

sua ira pela velha e deixa se levar pelo ódio, intercalando a cena “real” com seus 



desenhos em forma de cartuns, os quais em seus pensamentos assassinavam a velha. A 

música dolorida de antes aumenta sua intensidade acompanhada das imagens de Nina 

sufocando Dona Eulália com uma sacola, e complementando com os cartuns “bizarros” 

de sua mente. 

Segundo Heitor Dhalia, essa intercalação de imagens com desenhos subjetivos, foi uma 

forma de aproximar o mundo exterior hostil com o mundo interior da personagem. “É o 

momento que todo mundo teve na vida, de mergulhar na própria subjetividade. Na 

adolescência há muito disso. Negar a realidade e mergulhar no próprio universo”. 

Após o assassinato de Dona Eulália, Nina fica mais transtornada que antes. Quando ela 

se aproxima do corpo da velha, surgem músicas impressionistas para dramatizar a 

situação, repetindo o acompanhamento na mesma nota musical, o que causa este efeito 

de “planar” a melodia. 

A extremidade da psicose mental de Nina aparece quando a personagem ouve a velha, 

depois de morta, tossir. E então o telefone toca, momento este que cessa toda a 

dramaturgia. Após Nina se levantar para atender ao telefone, ela escuta outra tosse de 

Dona Eulália, e a neurose da situação retoma sua ação em um nível maior. 

Os ruídos resurgem altamente importantes como efeito de empatia. Os seus sonhos 

agora ganham vida. E, a trilha sonora atinge sua plenitude na complementação da 

imagem. Nessa parte, percebe-se que os sentimentos, as emoções e angústia da 

personagem, desenvolvem-se em um contato de identificação imediata com espectador, 

o qual se coloca no lugar da personagem. 

As imagens em que Nina desce as escadas do apartamento tentando fugir de sua própria 

perturbação está acompanhada de uma música neuropsicológica. Quando a gravação de 

cortes é feita girando a câmera várias vezes em torno do mesmo eixo, permite ao 

espectador uma experimentação do que se passa na mente da personagem. 

A sua tentativa de fuga é inútil, pois dois homens, os quais dizem saber do assassinato, a 

capturam ao som de uma trilha sonora frenética. Após esse delírio, Nina carrega o corpo 

de Dona Eulália até sua cama e a cobre. O distúrbio mental da personagem então volta 

em cena, acompanhado de tosses da velha e uma música sinistra, que se repete a mesma 

nota várias vezes aumentando seu volume e intensidade. 

Ao tentar fugir mais uma vez da sua loucura, Nina se depara com diversas pessoas de 

idade no corredor do apartamento olhando para ela, então sem saber o que fazer, ela se 

vira para achar a chave e entrar de volta para casa. Porém, quando a personagem volta o 

olhar para o corredor, ele está completamente vazio, o que demonstra claramente o seu 



excesso de nostalgia sociopata. Toda esta sequencia está ao som da mesma trilha sonora 

do parágrafo explicado acima.  

Depois disso, a cena se passa na sala da casa, com dois policiais e um médico que diz 

Dona Eulália ter morrido de ataque cardíaco, o que contrapõe tudo confessado por Nina, 

assassinato com sacola plástica, machadada e facada. Esta confusão da personagem 

confirma para as pessoas ali, o seu transtorno mental. 

As imagens intercaladas com a voz em off de Nina dizendo que matou a Dona Eulália, 

reflete sua irregularidade psicológica. É a voz do poder e do saber no cinema contendo 

uma significação literal das imagens. 

A sequência final do filme, quando a amiga de Nina acha seu caderno de anotações e 

desenhos, e o lê, confirma o contexto geral do gênero dramático. A mulher olha para 

Nina e começa a chorar, demonstrando pena ou compaixão pela personagem, que se 

encontra em um estado grave neuropsicológico.  

Nina, mais uma vez tenta fugir de sua própria vida, e sem saber o que é ou o que fazer, 

ela vai embora acompanhada da solidão. A polifonia audiovisual neste filme tem um 

desfecho incrivelmente associado à imagem. O que consegue transmitir a ideia de que a 

personagem é uma psicopata que não possui mais solução. 
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