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Resumo: O presente artigo discute as inter-relações entre os componentes do som e da              
imagem em filmes cinematográficos. Discute-se como a inserção de músicas cria efeitos            
que podem gerar impactos nas poéticas dos filmes. O objeto deste estudo são os filmes               
do cineasta Quentin Tarantino e o foco da discussão se atém a ideia de que o uso de                  
canções de natureza pop amenizam e estetizam o efeito da violência projetado em sua              
obra. Estes recursos são vistos a partir de blocos fílmicos, cujo tratamento e análise se               
organiza a partir do conceito de transcineclipe.  
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Introdução 

 

Este estudo parte de um projeto de pesquisa que busca entender como a imagem              

audiovisual se estrutura a partir de conexões entre a imagem e o som, mais precisamente               

sobre as relações entre a música e a imagem. A partir de uma abordagem que identifica                

relações entre as linguagens do cinema e do videoclipe, ambas entendidas como            

importantes para compreender a utilização de variados recursos de natureza poética.           

Estes, hibridizados, permitem a criação de efeitos que caracterizam o cinema           

contemporâneo. 

Discute-se as aproximações das linguagens audiovisuais, a partir de referencial          

teórico centrado no conceito de transcineclipe (OLIVA, 2016). Essa identificação          

permite analisar os filmes, recorre-se a ideia da existência de pontes inter-conectivas            

entre as linguagens, o que identifica peculiaridades no estilo de direção dos cineastas             
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contemporâneos. Além disso, costura-se o diálogo com os escritos de Michel Chion            

(2008), Robert Stam (2003) e David Bordwell (2013), a fim de caracterizar as relações              

estabelecidas entre o som e a imagem cinematográficos, pois entende-se os três autores             

como referências fundamentais nos estudos de cinema contemporâneo. 

O objeto de estudo se organiza a partir da obra do cineasta Quentin Tarantino,              

evidenciando aspectos que caracterizam sua linguagem, principalmente no que concerne          

a evidência de um estilo onde a violência é retratada de forma estilizada. Apresentamos              

uma discussão sobre o impacto amenizador da violência que se estetiza, pela inserção na              

base sonora de músicas de natureza pop, identificadas a partir do conceito de             

transcineclipe. 

Pretende-se ampliar as discussões sobre as interações entre as linguagens          

audiovisuais e aponta para um peculiar tratamento dado às questões que envolvem as             

relações entre a base sonora e imagética nos filmes, o que evidencia a importância              

criativa do cineasta Quentin Tarantino, na utilização de recursos que sinalizam uma            

produção de natureza estilizada na apresentação da violência.  

 

Quentin Tarantino e a estilização da violência. 

 

Gilles Lipovestky e Jean Serroy (2009) discutem alguns impactos no cinema           

contemporâneo, a partir da ideia da existência de um hipercinema, vinculados às            

categorias que direcionam as imagens atuais para uma intensa hibridização,          

características de novas formas de consumo audiovisual. Esta ecologia de imagens           

audiovisuais é vista pelos autores por meio da expressão hiper ou ultra, prefixos que              

sinalizam um excesso nas formas visuais e sonoras projetadas na atualidade. 

Os mesmos autores discutem essa dinâmica em variados aspectos e apresentam           

uma reflexão sobre a estilização da violência, apontando que a violência no atual             

cinema deixa de ser tema, para se tornar estética. Apontam, também, a partir de uma               

análise do filme Kill Bill, que o cinema de Quentin Tarantino é exemplar no tratamento               

que se opera a questão que envolve a estetização da violência.  
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"No cinema de hoje, a violência não é tanto um tema, é mais uma              
espécie de estilo e de "estética" pura do filme. Ela funciona cada vez             
mais como um espetáculo que existe por si mesmo e que, sob a             
influência do cinema asiático, se torna uma verdadeira coreografia, sem          
nenhuma ligação com uma realidade qualquer: a heroína de Kill Bill           
(Quentin Tarantino) enfrenta durante vinte minutos um exército de         
ninjas que querem sua cabeça, num combate em que a violência           
inusitada, é regida como um balé fantástico, fora das leis da gravidade e             
da verossimilhança. (LIPOVESTKY; SERROY, 2009, p. 84).  

 

Ao produzir um filme, muitos diretores procuram imergir o espectador na           

história de uma forma que ele esqueça os acontecimentos ao seu redor e preste atenção               

exclusivamente ao que está sendo oferecido na tela. Quentin Tarantino procura fazer o             

contrário. Suas obras tem o intuito de “sacudir o espectador e sempre deixá-los             

consciente de si mesmo e sua posição na poltrona” (FREISLEBEN, 2011, p. 11),             

criando não uma história propriamente dita, mas sim um espetáculo. Essa característica            

do diretor rompe com a ideia clássica de transparência do cinema americano. 

Nos filmes de Tarantino, a história entra em segundo plano em relação ao             

acontecimentos do momento da cena. Ao contrário dos filmes do cinema clássico, em             

que os acontecimentos da cena permanecem no contexto da história narrada e            

instrumentalizam a conclusão do enredo, as cenas de Tarantino se assemelham a            

curta-metragens independentes, que possuem sentido por si só, mas coexistem no           

contexto do filme. O filme Pulp Fiction - Tempo de Violência (Pulp Fiction, 1994), por               

exemplo, é dividido em várias partes não sequenciadas cronologicamente. Todas estas           

partes permanecem ligadas ao contexto geral da obra, apesar da possibilidade de            

analisar cada capítulo de forma independente. 

Para criar os espetáculos dentro de seu filme, Tarantino busca inspiração do            

cinema do exploitation, mais especificamente as obras de Jack Hill da década de 1970.              

Suas cenas de violência extrema criam uma mesclagem incomum entre o exploitation e             

as cenas do cotidiano, criando “momentos, que, graças à paródia e ao humor negro,              

provocam emoções contraditórias e frequentemente simultâneas, como o horror e o           

riso” (BAPTISTA, 2010, p. 42). 
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Uma cena que exemplifica essa mesclagem é quando, em Pulp Fiction - Tempo             

de Violência (Pulp Fiction, 1994), Jules (Samuel L. Jackson) e Vincent (John Travolta)             

discutem sobre os acontecimentos da cena anterior e Vincent acaba acidentalmente           

atirando em Marvin (Cameron Ward), que estava sentado no banco de trás do carro,              

criando uma explosão de sangue por todo o ambiente. 

Tarantino brinca com a presença desta cena em seu filme, pois ela desencadeia             

uma série de eventos que não prestam nenhuma importância para a história em si.              

Contudo, a cena recebe uma atenção especial do diretor, que estende as consequências             

do acidente por um bom tempo no filme, merecendo até mesmo uma aparição do              

próprio diretor. 

Ao assassinar um personagem, o diretor se sujeita a causar um impacto            

emocional no espectador que assiste o filme, tanto positivo quanto negativo. Ao            

assassinar um vilão, por exemplo, o diretor pode decupar a cena para que o espectador               

experiencie uma catarse, um sentimento de satisfação. Os diretores do cinema clássico            

sempre procuraram esconder a morte de pessoas inocentes em seus filmes, pois o             

espectador tende a sentir compaixão por esses personagens e isso acaba tirando a             

atenção do enredo principal. Algumas vezes, eles usam este elemento para aumentar a             

empatia com o personagem principal, o herói da história. Dessa forma, os diretores             

editam o filme para que o espectador sinta-se mais próximo dos personagens ou esconde              

o acontecimento por completo. 

Quentin Tarantino desvia completamente desta pretensão. Ao invés de esconder          

a morte de Marvin ou usá-la para nos aproximar de Jules e Vincent, Tarantino usa a                

morte de Marvin mais como uma distração, ou até mesmo um estorvo para a história               

principal, desviando a atenção dos acontecimentos principais por aproximadamente 20          

minutos do filme. Mas ainda assim, ao ver o acidente e a morte de Marvin, o espectador                 

não se sente emocionalmente abalado com a cena, isso acontece pois “os filmes de              

Tarantino recorrem a vários truques para distanciar o espectador da ficção”           

(BAPTISTA, 2010, p. 44). 

Para entender isso, basta analisar a cena anterior em que Marvin aparece pela             

primeira vez. Nesta cena, Jules e Vincent invadem a casa de alguns jovens para buscar               
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uma maleta que deveria ser entregue ao seu chefe. Lá, eles matam todos os jovens que                

estavam por lá, com exceção de Marvin. Até então, acreditamos que Marvin seja apenas              

um jovem que estava no lugar errado na hora errada. Só então descobrimos que Marvin               

havia delatado seus amigos para os dois. Ao ver isso, o espectador associa Marvin com               

um traidor e cria a suposição, mesmo que inconsciente, que os rapazes ainda estariam              

vivos se ele não os tivesse entregado. 

Portanto, verifica-se na obra de Quentin Tarantino a utilização de recursos           

estéticos que associam o tema violência numa relação de impacto visual e sonoro que              

amplia e estiliza as imagens audiovisuais. Discutiremos esse assunto a fim de ampliar a              

problematização traçada neste artigo, a partir das inter-relações estabelecidas entre as           

linguagens, especialmente o cinema e o videoclipe.  

 

O transcineclipe e as inter-conexões entre a linguagem do cinema e do videoclipe             

na poética dos filmes de Quentin Tarantino 

 

David Bordwell (2013, p. 419) discute que a trilha sonora é reprocessada em             

várias modalidades para acentuar as qualidades desejadas. É inegável que ao escolher os             

tipos de sons, o cineasta reproduz uma composição que orienta a percepção da imagem              

e da ação dos personagens. O autor discute vários componentes que podemos pensar a              

partir das relações que se estabelecem entre a base sonora e a base imagética e que                

revelam caracterizações no espaço audiovisual.  

 

O ritmo, a melodia, a harmonia e a instrumentação da música podem            
afetar vigorosamente as reações emocionais do espectador. Além disso,         
uma melodia ou frase musical pode estar associada a um personagem,           
um cenário ou uma ideia específica. (BORDWELL, 2013, p. 423)  

 

Esses aspectos são importantes de serem caracterizados, pois geram uma intensa           

discussão sobre o papel da música no cinema e suas relações. Robert Stam (2003, p.               

244) aponta três tipos de formas musicais, a saber: a música produzida dentro do filme;               

a música prévia ou já gravada; e a música composta especialmente para o filme. Isto               

posto, os componentes musicais podem ser associados também a questão diegética, já            
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que algumas músicas são incorporadas a natureza fílmica ou subtraem-se do próprio            

universo diegético.  

 

A música conduz o espectador durante os pontos mais opacos da           
diegesis - daí a importância da música durante os créditos de abertura,            
em que a presença do texto escrito e a referência à equipe de produção              
podem chamar uma atenção indevida ao processo de fabricação do          
filme. A música do filme, tal como a montagem, é um dos            
procedimentos que, à primeira vista, podem aparecer antinaturalistas,        
mas que, ao fim e ao cabo, são reintegráveis por uma estética            
naturalista. Em um exame mais superficial, toda a música não          
imediatamente ancorada na imagem, (ou seja, cuja fonte não está nem           
presente nem implícita na imagem) pareceria, por definição, ser         
antiilusionista. (STAM, 2003, p. 245)  
 

 

Apresentamos que uma das armações utilizadas por Quentin Tarantino para          

distanciar o espectador da ficção é a música, mais especificamente o transcineclipe. O             

transcineclipe pode ser entendido como “um conjunto de recursos estilísticos revelados           

pela dinâmica de interação e inserção da poética do videoclipe na linguagem            

cinematográfica” (OLIVA, 2016, p. 83). Em outras palavras, é quando o diretor insere             

aspectos do videoclipe dentro de seu filme. Aspectos regidos principalmente pela           

música, mas que também podem ser a utilização de outros recursos visuais, como a              

câmera lenta e lettering, ambos utilizados por Tarantino. 

Os créditos iniciais de Cães de Aluguel (Reservoir Dogs, 1992) é um ótimo             

exemplo de transcineclipe dentro da direção de Tarantino. A cena consiste em todos os              

personagens principais, vestindo seus característicos ternos pretos, caminhando na         

mesma direção. O único áudio que aparece durante estes créditos é a música e o diretor                

muda a estética da imagem do filme utilizando o slow motion. Enquanto todos andam, o               

diretor corta para um primeiro plano de cada personagem, aparecendo então um            

lettering com o nome do ator.  

Tarantino brinca com estes créditos iniciais posicionando-o entre duas cenas que           

resumem muito bem seu relacionamento com o cotidiano banal e a violência extrema             

em sua obra. A cena que antecede os créditos consiste em todos os personagens              

sentados ao redor de uma mesa numa lanchonete típica dos anos 80 discutindo sobre              
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músicas pop e as leis não escritas sobre gorjetas. Esta introdução quebra os padrões do               

gênero, escolhendo não mostrar os homens misteriosos de ternos pretos e óculos escuros             

vistos nos créditos, mas sim, mostrar estes mesmos homens de uma forma mais             

cotidiana. 

Desta mesma forma, logo após os créditos, Tarantino corta para um destes            

homens, Freddy (Tim Roth), sangrando no banco traseiro de um carro. Novamente, a             

cena se torna próxima dos elementos do exploitation ao mostrar o personagem coberto             

de sangue suplicando a ajuda enquanto seu parceiro dirige o carro. A cena dura dois               

minutos e trinta segundos, porém Tarantino escolhe estender este elemento na cena            

seguinte, mostrando o sofrimento do personagem ensanguentado por mais seis minutos           

do filme. Essa prolongação da cena é típica do cinema de Tarantino, que “prolonga o               

momento violento e mórbido ou a conversação vulgar com uma vontade manifesta de             

perturbar o público, de fazer que tenha dificuldades para assistir ao filme com conforto”              

(BAPTISTA, 2010, p. 42). 

 

A música como elemento amenizador da violência. 

 

Michel Chion define dois tipos de música e esta definição, é muito importante             

para entendermos o papel da música em filmes. Segundo o autor, a música de ecrã é                

aquela que é verificada no próprio ato da encenação temporal de um filme, também              

definida como música diegética. A música de fosso ou não diegética, é aquela que se               

apresenta numa posição off, fora do local da representação fílmica. (CHION, 2008, p.             

67). 

 
Toda a música interveniente num filme (especialmente as músicas de          
fosso) é suscetível de nele funcionar como uma placa giratória          
espacial-temporal: isto significa que a posição particular de uma música          
consiste em não estar submetida a barreiras de tempo e de espaço,            
contrariamente a outros elementos visuais e sonoros, que devem estar          
situados relativamente à realidade diegética e a uma noção de tempo           
linear e cronológica. (CHION, 2008, p. 68) 
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As músicas de fosso são evidenciadas nas assimilações que pretendemos          

estabelecer, pois elas cumprem na poética dos filmes de Quentin Tarantino um impacto             

sonoro articulado a imagem muito criativo. São elas que desarmam essas questões que             

envolvem a adequação com a realidade diegética. Ao mudar os gêneros musicais, o             

cineasta opera desconstruções e descontextualizações que são carregadas de sentido.  

Quentin Tarantino faz um uso extremamente deliberado das músicas em seus           

filmes, geralmente as escolhendo antes mesmo de terminar a escrita do roteiro. Por             

consequência, a música cria uma relação muito mais forte com a cena, estando presente              

desde sua concepção. Em grande parte, o uso da música de Tarantino vem com o               

sentido contrário do que ela é normalmente usada no cinema. Enquanto muitos filmes             

usariam uma música no rádio para aproximar o expectador do personagem, Tarantino,            

em Cães de Aluguel (Reservoir Dogs, 1992), por exemplo, utiliza esta ação para fazer              

com que o espectador sinta a insensibilidade do personagem de Michael Madsen, Vic             

Vega, em relação ao policial. 

Em seu western, Django Livre (Django Unchained, 2012), Quentin Tarantino          

utiliza a música pop de diversas maneiras para amenizar o efeito impactante da             

violência no espectador. No decorrer do filme, a música é empregada de forma para              

atingir três resultados que se assemelham em seus objetivos. 

O primeiro resultado que a música busca atingir no filme é a aproximação de              

Django, o protagonista herói, do espectador para que esse simpatize com as ações do              

personagem. Para isso, o transcineclipe é utilizado em um flashback onde Broomhilda,            

esposa de Django, é torturada e vendida para outros mestres, separando-a de Django. 

Nesta cena, Tarantino altera completamente a paisagem do filme, usando um           

filtro que deixam os tons mais contrastados e escuros e aumentando o número de              

close-ups nas expressões de sofrimento de Broomhilda. Assim, o espectador se sente            

impactado com a violência e simpatiza com o sofrimento de Django. 

Isto cria uma ponte para o segundo resultado que Tarantino busca com a música              

no filme: amenizar o impacto da violência exercida pelo protagonista. Django assassina            

um total de 34 pessoas durante o percurso do filme, mas o espectador não sente o                

mesmo impacto ao ver Broomhilda sofrendo naquele flashback. Isso se dá pois            
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Tarantino procura utilizar músicas de ritmo animado e épico durante estas cenas, o que              

cria, junto da lembrança do sofrimento de Broomhilda, no inconsciente do espectador            

uma sensação de justiça. 

E, por fim, o último resultado dessa utilização única da música é até mesmo              

parecido com o segundo. Ao final do filme, o herói chegou no fim de sua jornada, todos                 

os seus inimigos estão mortos e agora ele pode voltar para sua amada esposa. Porém,               

para chegar nesta parte da história, foram feitos muitos sacrifícios e decisões            

questionáveis. Mesmo assim, o espectador não parece se importar com toda a violência             

do filme e sente uma catarse ao ver seu herói finalmente livre. 

Um assovio despreocupado marca o último transcineclipe do filme, logo após o            

último confronto. Nesta cena, Tarantino enfatiza o alívio de tudo ter terminado com o              

uso do slow-motion e o sorriso de Django deixando todo o fogo e destruição para trás e                 

indo em direção ao seu amor. O espectador, ao presenciar esta cena, não deixa de se                

sentir orgulhoso ao ver seu herói feliz, após duas horas e meia de tribulação e               

sofrimento, e ignora todo o sofrimento que Django trouxe aos outros. 

O que Tarantino busca fazer em Django é dar um novo significado ao uso              

tradicional da música no cinema. Nos filmes tradicionais, a música tem a função de              

envolver o espectador, o imergindo na história que está sendo contada no filme. Ao              

mesmo tempo que que Tarantino está trazendo o espectador para mais próximo do             

protagonista, ele está o afastando suficientemente para que ele não seja impactado pela             

violência extrema e hiper-realista do filme. 

 

Considerações Finais 

 
Portanto foi possível identificar alguns pontos importantes na direção do          

cineasta Quentin Tarantino e como ele utiliza os recursos sonoros, mais precisamente da             

música, para criar efeitos que descontextualizam relações entre a imagem e o som,             

porém tais inserções musicais promovem impactos na forma como a recepção           

estabelece a fruição com seus filmes.  

Este artigo foi elaborado a partir de reflexões sobre o conceito de transcineclipe,             

que verifica blocos de imagens audiovisuais, cujas as músicas sinalizam marcações no            
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fílmico e aproximam a linguagem do cinema à linguagem do videoclipe. Concluímos            

que a obra de Quentin Tarantino possui uma aproximação com as armações e             

fundamentos das duas linguagens, pois é evidente os recursos poéticos da linguagem do             

videoclipe inseridos em seus filmes.  

Verifica-se que o uso de músicas de fosso, caracterizadas pela natureza pop, em             

cenas-chave, promovem uma amenização de efeitos causados pela extrema violência          

representada nos filmes de Tarantino. A identificação destes aspectos, em filmes como            

Pulp Fiction, Cães de Aluguel e Django Livre, evidenciam o tratamento que se promove              

pela inserção de músicas que suavizam o efeito da violência provocado nos            

espectadores. Percebe-se que o uso recorrente das canções de natureza pop promovem            

uma estilização da imagem audiovisual e caracterizam o estilo de representação do            

cineasta.  
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