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Resumo 

Neste projeto propomos uma reflexão sobre o uso do silêncio na linguagem            

audiovisual, a partir do filme A Vila (The Village, M. Night Shyamalan, 2004). Será              

analisada a obra do diretor em busca dos padrões estético-estilísticos que           

aparecem no filme, para aprofundar a compreensão deste elemento de linguagem, a            

partir das classificações elaboradas por autores como Chion e Rodríguez. 

 

Introdução 

O som é um dos elementos mais importantes da linguagem audiovisual, no entanto,             

tal importância não é reconhecida por muitos criadores, teóricos ou críticos do            

universo cinematográfico. Por esse motivo, julgamos necessário uma abordagem         

sobre o valor expressivo e informativo que o som possui dentro de uma obra              

audiovisual utilizando um dos elementos mais potentes e expressivos da linguagem           

em questão, o silêncio.  

 

Para tal empreitada A Vila, do cineasta indiano M. Night Shyamalan, foi escolhida             

como objeto de pesquisa, por entendermos que o autor tem uma grande            

preocupação com o som em suas produções e que o gênero suspense (thriller) tem              

no silêncio um de seus grandes aliados.  

A pesquisa será desenvolvida através de leituras bibliográficas a fim de ampliar o             

espectro conceitual e auxiliar na análise do filme em questão. Espera-se, com o             

projeto, que os leitores compreendam a importância do silêncio para a linguagem            

audiovisual e apreciem alguns usos específicos, extraídos da obra do cineasta           

indiano. 

Objetivos  

- Destacar a importância de estudos mais aprofundados sobre o som na           

linguagem audiovisual e a importância do silêncio neste o contexto;  

- Identificar procedimentos estilísticos e estéticos que utilizem o silêncio no          

contexto audiovisual; 



- Detalhar diversos usos da linguagem sonora, relacionando-os a seus efeitos          

nos espectadores; 

- Evidenciar a importância do silêncio como componente ativo do som no filme            

A Vila; 

 

Metodologia 

- Leitura de bibliografia; 

- Análise da Obra; 

- Análise de Materiais Audiovisuais Correlatos; 

- Apresentação de Trabalho em Congressos; 

- Redação de artigo; 

- Envio de artigo para publicação. 

 

Desenvolvimento   

O marco teórico da pesquisa parte de Michel Chion e seu livro A Audiovisão (2008),               

onde o autor faz o seguinte comentário que servirá de elemento central de nossa              

pesquisa:  

foi necessário que houvesse ruídos e vozes para que as suas           

paragens e interrupções moldassem aquilo a que chamamos        

silêncio (...). Por outras palavras, o silêncio nunca é um vazio           

neutro; é o negativo de um som que ouvimos anteriormente ou           

que imaginamos; é o produto de um contraste. (Chion, 2008: 50).  

 

A dissertação de Celia Regina Cavalheiro, A dimensão do Silêncio no Cinema de             

Valerio Zurlini (2008) também é um referencial teórico importante por conter           

semelhanças com a construção deste projeto, justamente por também abordar o           

silêncio utilizado em obras de um diretor. 

 

Para localizar e classificar o silêncio nas obras audiovisuais, Ángel Rodriguez em            

seu livro A dimensão sonora da linguagem audiovisual nos proporciona o           

conhecimento necessário a partir dos conceitos de uso do silêncio de maneira            

sintática, naturalística e dramática.  



Ainda nos falta a leitura de algumas obras que, acreditamos, nos trarão ainda mais              

complexidade para a análise do uso do silêncio no filme. Dentre elas, destacamos             

alguns textos como A Estética do Silêncio, de Susan Sontag, em que a autora faz               

uma reflexão sobre a importância do silêncio na arte. Listening to Noise and Silence,              

de Salomé Voegelin, que conta com um capítulo dedicado à reflexões sobre o             

silêncio na arte sonora. Os Cantos da Voz, entre o ruído e o silêncio, de Heloísa A.                 

Duarte Valente, que apresenta um painel bem interessante sobre o assunto. 

 

Resultados Preliminares 

Até o momento a pesquisa dispôs de conhecimentos teóricos a respeito do silêncio,             

proporcionando base suficiente para dar início na identificação dos padrões          

estético-estilísticos utilizados na obra do diretor M. Night Shyamalan, a partir dos            

conceitos de Michel Chion e Ángel Rodriguez.  

 

Em determinado momento em seu livro, Chion (Chion, 2008: 50) explana que o             

silêncio “só se produz quando é trazido por todo um contexto e por toda uma               

preparação, que consiste no mais simples dos casos, em fazê-lo preceder de uma             

sequência barulhenta” o que podemos identificar em alguns momentos específicos          

no filme A Vila. Utilizamos também os conceitos de Rodriguez que por sua vez, são               

mais classificatórios, permitindo assim a realização de uma classificação dos usos           

do silêncio no filme, suas diferenças e semelhanças e influências sobre a narrativa.  
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