
PRODUÇÃO MUSICAL

46 www.backstage.com.br

Ticiano Paludo é produtor musical, publicitário,

músico, compositor e soundesigner. Leciona

Áudio Publicitário e Atendimento na FAMECOS -

Faculdade dos Meios de Comunicação Social

(PUC/RS) e Arranjo e Produção Musical Nível III no

IGAP - Instituto Gaúcho de Áudio Profissional.

http://www.pontowav.com.br/hotsite/

raduzindo, pode não compreender
exatamente o que significa, mas o ter-
mo Hit Maker não soa absolutamente

estranho. Bem ou mal, entende-se – mesmo
que de forma limitada – qual a função desse
profissional dentro do universo musical.

Nesta edição, vamos falar sobre uma
profissão que é bem antiga, porém desco-
nhecida por muitos que trabalham com
música e, principalmente pelo grande
público. Estou me referindo à profissão
de Sound Designer.

Se eu tivesse que traduzir o que faço
quando trabalho com áudio numa única
expressão, em vez de dizer que sou produtor
musical, diria que sou um Sound Designer.
Quem já acessou meu hotsite (link ao final
dessa coluna) deve ter observado a forma
como descrevo meus serviços: produtor mu-
sical, remixer e, sim, Sound Designer. Todo
sound designer pode ser produtor musical,
mas nem todo produtor musical está apto
para se intitular como sound designer. Hein?
Ficou confuso? Calma, vamos entender a
seguir que bicho estranho é esse.

Quando vou explicar para meus alu-
nos universitários da PUC-RS (que são
alunos de comunicação social e não de
áudio propriamente dito) sobre o concei-
to de sound design, começo fazendo
uma analogia bem simples. Vamos agora

fazer esse mesmo exercício mental e
construir o conceito. Imagino que todos
os leitores da Backstage já devam ter as-
sistido a shows musicais ou apresentações
de peças de teatro. Pois bem: a luz de
cena desempenha um papel importantís-
simo em ambos os casos e, a iluminação
não ocorre ao acaso, de forma aleatória.
Ela é minuciosamente estudada, calcu-
lada, medida, afinada e dirigida. Assim,
a iluminação contribui significativamen-
te para a construção de climas, climas de
todos os tipos: tensão, alegria, tristeza e
por aí vai. Este ato de se elaborar o plano
de iluminação é feito por um profissional
chamado de Iluminador. Com o passar
dos anos, os Iluminadores foram estu-
dando, desenvolvendo técnicas e se
adaptando às novas tecnologias. Então,
este profissional passou a ser chamado de
Lighting Designer, ou seja, traduzindo ao
pé da letra, “Desenhista de Luz”. Dese-
nhar a luz é justamente elaborar, produ-
zir e executar todas as etapas necessárias
para garantir que a iluminação funcione
como um instrumento capaz de enrique-
cer um espetáculo e, conseqüentemen-
te, passar uma emoção artística. Já come-
çou a entender aonde quero chegar?

O sound designer (ou “desenhista de
som”) é aquele profissional que vai produ-
zir e elaborar toda e qualquer criação
musical e sonora que tem como objetivo
ajudar na construção conceitual de ativi-
dades ligadas de forma direta ou indireta
com a arte. Vamos a alguns exemplos.
Quando me contratam para elaborar a tri-
lha sonora de algum espetáculo de teatro
ou dança, minha preocupação principal
não é a de simplesmente compor e produ-
zir canções ou temas instrumentais sinto-
nizados com a idéia-tema artística propos-
ta. A reflexão é mais profunda. Fora as
canções/temas musicais, podemos cons-
truir texturas sonoras utilizando vinhetas,
efeitos, ruídos, colagens e timbres, sejam
eles doces ou extremamente agressivos.

A PROFISSÃO
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passado falamos a
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Maker. Embora
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conhecido, a
maioria das
pessoas está, de
certo modo,
familiarizada com
o tema
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Assim, estaremos reforçando a mensagem que nosso contratante
deseja passar para seu público e contribuindo para que esta men-
sagem seja entendida da forma mais clara possível. As tele-nove-
las utilizam esse recurso o tempo todo. O público assimila interna-
mente e emocionalmente os climas musicais devido à sua
vivência e exposição constante às artes (bagagem cultural + re-
pertório musical pessoal) – mesmo que não analise os trabalhos
tão a fundo como estamos fazendo aqui – e sabe muito bem dife-
renciar uma sonoridade que remeta à comédia, suspense, terror,
drama ou romance. Cria-se um inconsciente coletivo universal
no qual todos estão aptos para compreender as mensagens musi-
cais e seus códigos (por exemplo, as pessoas conseguem compre-
ender, mesmo que de forma empírica, a diferença de sonoridade
entre um samba e um heavy metal).

Comédia, terror, drama. Parece que estamos falando sobre gêne-
ros utilizados pela indústria do cinema? Sim, acertou. Foi exatamente
com o surgimento do cinema que nasceu a profissão de sound
designer. Logicamente que ela não era sofisticada da maneira como
a conhecemos atualmente, mas os primeiros passos foram dados com
o cinema mudo e a busca pela sua sonorização. Como naquele tempo
o homem ainda não conseguia inserir áudio nos filmes (e ficou claro
bem cedo que é enfadonho assistir a filmes mudos) teve-se a idéia de
utilizar músicos tocando ao vivo para preencher este vazio. Afinal,
“lemos” um filme utilizando vários sentidos sensoriais, então seria iló-
gico privar a audição desse momento mágico de construção de idéias.
A forma mais simples era um pianista acompanhar as cenas e tocar ao
vivo, ali mesmo no cinema, próximo à tela de projeção. Ou seja, o
público assistia ao filme e escutava a música. Primeiramente, qual-
quer música, apenas para suprir a falta absoluta de som. Depois, com-
positores começaram a ser requisitados para compor trilhas exclusivas,
ainda que tocadas ao vivo (lembre-se de que os P.A.s ainda não havi-
am sido inventados, ou seja, a pressão sonora era empobrecida). Nes-
se momento da história começa a nascer a OST – Original Sound
Track – ou, em bom e claro português, Trilha Sonora Original. Quan-
do você adquire um álbum OST é lógico que o mesmo contém basi-
camente as canções ou temas musicais do filme. No entanto, quem
ouvir, por exemplo, o álbum do filme Jackie Brown vai notar que exis-
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acompanhar as cenas e tocar ao vivo, ali
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tem vinhetas extraídas do próprio filme
(com diálogos e efeitos sonoros servindo
de costura para as faixas). Atualmente as
OSTs podem ser compilações escolhidas
segundo conceitos pré-estabelecidos ou
então compostas exclusivamente para o
filme. Como vimos, os efeitos e ruídos
também fazem parte, tanto do trabalho
do Sound Designer, como do conteúdo
total de uma OST.

O cinema evoluiu até chegarmos ao
grau de sofisticação atual, em que dispo-
mos de 6 canais (o famoso 5.1, que pode
ser entendido como 5 + 1), muito mais
complexo do que um mono simples (L e R
chapados) e mais ainda do que um esté-
reo simples (de L + R). Não só a música
foi largamente utilizada, mas os efeitos so-
noros e diálogos dos atores passaram a in-
corporar este universo, transformando a
criação sonora (ruídos, trilha, efeitos e si-
lêncio) em arte complexa e detalhista.

Resumindo, poderíamos dizer que o
sound designer é um “arquiteto do som”,
responsável por criar todo e qualquer tipo
de sonoridade, consoante ou dissonante,
áspera ou sutil, aplicada em inúmeras situ-
ações. Além do cinema, teatro e dança
descritos anteriormente, hoje o trabalho
do sound designer vem ganhando proje-
ção e destaque no mundo inteiro, sendo
inclusive objeto de estudo em universida-
des (eu mesmo, para citar um exemplo,
estou iniciando um mestrado em comuni-
cação social analisando os impactos da
tecnologia e seus reflexos na produção e
difusão da música contemporânea).

A publicidade e o marketing no Brasil,
ainda que de forma discreta, têm explora-
do a passos lentos os dotes deste profissio-
nal da era moderna. Um exemplo bem
claro é a utilização do áudio na moda (em
eventos como o São Paulo Fashion Week,
para citar uma aplicação), papel muitas
vezes desenvolvido por outro ator social
que tem conquistado cada vez mais espa-
ço: refiro-me aos nossos queridos e estima-

dos amigos DJs. A TV digital e a internet
são outros campos que tendem a se ex-
pandir consideravelmente nos próximos
anos (este futuro está mais próximo do
que você imagina). Isto sem falar na pro-
dução musical de artistas que, sob este
olhar, é sim uma atividade intimamente
ligada ao sound design.

Outro exemplo muito interessante que
gostaria de relatar foi um trabalho que de-
senvolvi recentemente: um cliente estava
lançando um empreendimento imobiliário
de luxo aqui em Porto Alegre/RS e queria
proporcionar uma experiência diferente
aos seus potenciais compradores. Então,

em vez de simplesmente convidar os inte-
ressados para que visitassem um dos aparta-
mentos disponíveis para venda, optou por
transformar o referido apartamento numa
espécie de instalação artística que unia ar-
quitetura, design e áudio.

Desse modo, o visitante era convidado a
percorrer os cômodos que foram tratados
como espaços temáticos. Para tal, foi de-
senvolvido um espaço cenográfico - que
valorizava os diferenciais do empreendi-
mento ao invés do tradicional e “sem sal”
apartamento decorado. Esta foi a estratégia
utilizada para destacar-se no disputado
segmento de imóveis de alto padrão. Mi-
nha missão era a de sonorizar este “pas-
seio”e, através dessa construção musical/
sonora, enriquecer a visita, aumentando o

impacto no público visitante, criando uma
atmosfera sensorial sonora adequada.

Cabe aqui ressaltar que esta idéia par-
tiu do próprio cliente (a empresa constru-
tora do imóvel), que contratou uma equi-
pe de arquitetura especializada em traba-
lhos vanguardistas para eventos chamada
Divisão de Efêmeros, sendo esta a respon-
sável pelo desenvolvimento e execução
da idéia e conceito. Fui chamado para
este estimulante desafio e o resultado foi
um sucesso absoluto. Isto mostra que, em-
bora de forma discreta, já existem clientes
no Brasil que não só entendem o que é
um sound designer, como também acredi-
tam no potencial dessa nova vertente
dentro do universo musical e artístico
como ferramenta catalisadora e profusora
de novos conceitos e aplicações práticas.

Concluindo, se eu tivesse que citar rapi-
damente o nome de alguns compositores
vitais para o sound design (e referência/
fonte inspiradora para o meu trabalho),
que contribuíram de forma direta e indire-
ta para o fortalecimento desse novo cami-
nho, com certeza estariam presentes: Ro-
gério Duprat, Arrigo Barnabé, Phillip Glass,
Yoko Ono e Walter (Wendy) Carlos.

Conheça o trabalho da Divisão de

Efêmeros em:

http://www.divisaodeefemeros.com.br
Hot-Site Ticiano Paludo:

http://www.pontowav.com.br/hotsite
Abraços e até o próximo mês.
PS- Gostaria de estimular os leitores a

escreverem sua opinião sobre as colunas
que venho apresentando desde que iniciei
aqui na Backstage em julho de 2006.
Para nós da Backstage esse feedback é
muito importante. Sugestão de temas
de interesse dos leitores também são
muito bem vindas. Escreva para tpalu-
do@uol.com.br Sua participação é mui-
to importante para nós.
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