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1 – Resumo 

Com o passar dos anos, a estética do silêncio sofreu diversas 

mudanças, evoluindo junto com os meios em que estava presente, sendo eles 

principalmente o teatro e a música.  Essa evolução estética por si só já 

justificaria uma pesquisa, onde se buscaria entender este ciclo, suas 

características e motivações. 

No cinema, o silêncio ainda não é uma ferramenta comum. Não existem 

muitos estudos sobre o tema, suas variações e sua importância estética para 

determinados filmes. Em um mercado em constante crescimento como a 

indústria cinematográfica, permitir que uma forma de linguagem tão importante 

quando o silêncio continue no “anonimato” é um desperdício.  

 

2 - Introdução 

 Em 1966, a escritora Susan Sontag escreveu um texto intitulado “A 

Estética do Silêncio” onde são descritos os possíveis usos do silêncio no 

universo artístico, usos que foram também constatados por diversos outros 

autores. De forma direta, podemos dizer que estes chamados “silêncio criativo” 

estão ligados frequentemente a um desagrado da linguagem cotidiana. Este 

recurso tornou-se um tema artístico constantemente usado, “não só para 

denunciar situações opressivas ou dilemas existenciais, como também uma 

forma de instigar o receptor à sensibilidade das outras linguagens humanas, 

como os gestos, poses, expressões e olhares”.   

 Este “vazio” que o silêncio proporciona relaciona-se com a 

construção de signos mais precisos, permitindo que ao autor uma liberdade 

maior para explorar estas outras formas de linguagem. Jerzy Grotowski (1968) 

chamou isto de “além da linguagem”, um campo de manifestações mais 

primarias do que a fala propriamente dita. Este uso do silencio ultrapassa 

completamente a linguagem, transformando-a em “fluxos vitais, os substratos 

das ações”. 



Na musica, John Cage iniciou suas teorias incorporando ruídos como 

matéria prima de suas musicas.  Este estilo foi o principal marco do inicio de 

sua carreira, mas com o decorrer do tempo, no entanto, Cage trocaria estes 

ruídos pelas pausas, que passaria a usar com uma frequência maior. É dele o 

texto, que foi escrito sob estrutura musical, chamado “Lecturne on Nothing” 

(1949) onde se diz: “We need to fear this silences, we may love them”. 

 Percebemos, desta forma, que nas construções artísticas o silêncio 

deixou de ser apenas um vazio, ou uma ausência. Pelo contrário, o silêncio 

passa a ser utilizado de uma forma pensada, a fim de explorar impressões no 

espectador que a linguagem sonora não expressa bem, ou completamente. 

  

3 – Objetivos 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar e estudar os usos do 

silêncio como parte importante da trilha sonora cinematográfica. 

Analisar os usos do silêncio no mundo das artes, passando pela música 

e teatro até chegar cinema, buscando encontrar a evolução desta técnica. 

Encontrar nos filmes analisados as diferentes utilidades do uso do 

silêncio, levando em conta suas diferenças no desenvolvimento da trama. 

 

4 – Metodologia 

Em primeiro lugar será feito um estudo do uso do silêncio nos diferentes 

meios artísticos: música, teatro e cinema, e como ele se desenvolveu com o 

passar do tempo e suas relações com os acontecimentos históricos. Com esta 

etapa pronta, serão analisados os filmes escolhidos e feito uma decupagem 

das principais cenas que se utilizam da estética do silêncio. Em último 

momento, estas cenas serão explicadas e ligadas aos estudos da primeira 

etapa, buscando sempre entender os motivos da escolha desta estética do 

silêncio na determinada cena. 

 



5 – Desenvolvimento 

 O presente trabalho acaba de ser aprovado pela faculdade, então no 

momento está sendo feito o levantamento do material de pesquisa. 

 

6 – Resultados preliminares 

 Vide idem acima. 
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