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RESUMO

Uma crescente recorrência ao estudo das imagem tem emergido de
pesquisas atentas às problemáticas que envolvem temas como cultura e
sociedade.

Somos

seres

‘imagéticos’
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contemporânea há muito tempo tem potencializado o sentido da visão em
nosso cotidiano. Contudo, ainda são poucos os trabalhos que utilizam o som e
sua relação com a chamada “cultura visual”. A partir de uma perspectiva dos
estudos culturais e da cultura visual, pretendo identificar uma possível cultura
“audível” e como significações sonoras identitárias podem ser estimuladas no
espectador/ouvinte do material audiovisual. Baseada no vocabulário sonoro de
uma investigação acerca dos ruídos produzidos internamente pelo corpo
humano, essa pesquisa visa a concepção de um trabalho prático com usos
dessas imagens e sons incomuns ao nosso cotidiano.
Palavras-chave
1. Visualidade Sonora. 2. Som no cinema 3. Foley e audiovisual 4. Escuta
sonora.
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ABSTRACT
An increasing recurrence of the image study has arose from researches
attentive to the problematical that involves themes like culture and society. We
are “imgetic” beings and the contemporary society of consumption has powered
the sense of vision in our daily life. However, there are few researches that use
the sound and its relation to what is called “visual culture”. From the perspective
of the cultural studies and of the visual culture, the aim of this paper is to identify
a possible “audible” culture and how identitary souding meanings can be
stimulated in the spectator / listener of the audiovisual material. Based on the
souding vocabulary of an investigation concerning to the sound produced
internment by the human body, this research seeks the conception of a practical
work with the use of these images and sounds not common to our daily life.
Keywords

1 Sound visuality. 2 Sound in cinema . 3 Foley and audiovisual 4. Listening
sound.
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