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Direção de arte e trilha sonora são fundamentais para sintetizar conceitos e metáforas 
no cinema. Estudar a relação entre ambos abre um novo campo interpretativo, no 
qual a origem dos conceitos que guiam essas duas vertentes pode ser a mesma. Esse 
artigo tem como objetivo estruturar e nortear esse objeto de pesquisa agrupando 
teorias e referências sobre o assunto, sistematizando conceitos e elaborando projeções 
sobre a relação entre direção de arte e trilha sonora. Considerações teóricas foram 
baseadas em autores como Michel Chion, Cláudia Gorbman, Ney Carrasco. Como estudo 
de caso, a fim de exemplificar melhor a relação entre direção de arte quanto da trilha 
sonora, duas produções são analisadas: O filme Batman, The Dark Knight de 2008 e 
Batman, de 1989. A partir do paralelo entre essas duas produções, traços e estilos de 
cada compositor são estudados a fim de discutir métodos e diferentes maneiras de 
se abordar o som em filme. Observamos como a trilha sonora de Danny Elfman possui 
uma conexão fortemente descritiva com o filme, porém com o passar dos anos a trilha 
sonora passa a atuar de forma mais subconsciente, fundida à cena, onde o som deixa de 
ser percebido como um ente à parte, método que Zimmer, por exemplo, empregou para 
representar os personagens e a história de The Dark Knight.

Palavras-chave Trilha Sonora, Direção de Arte, Batman, Hans Zimmer, Danny Elfman.

Art direction and soundtrack are fundamental to synthesize concepts and metaphors 
on movies. Studying the relationship between them opens a new interpretative field in 
which the source of concepts that guide these two areas may be the same. This article 
aims to structure and guide this research object grouping theories and references on 
the subject, systematizing concepts and developing projections about the relationship 
between art direction and soundtrack. Theoretical considerations were based on 
authors such as Michel Chion, Claudia Gorbman, Ney Carrasco. In order to better 
illustrate the relationship between art direction and soundtrack, two productions are 
analyzed: The Dark Knight, 2008 and Batman, 1989. Based on the parallel between these 
two productions, traits and styles of each composer are analysed to discuss methods 
and different ways to approach the sound on film. It was observed in this study that 
the soundtrack wrote by Danny Elfman, has a strong connection to the events on the 
picture, but over the years, it started acting in a less descriptive way and became more 
subconscious, fused to the scene, where the sound is no longer perceived as a being 
apart, method that, Zimmer constantly uses to describe the characters on the movie.

Keywords Soundtrack, Art Direction, Batman, Hans Zimmer, Danny Elfman.



434Anais do 10º Encontro Internacional de Música e Mídia, 2014

Direção de Arte

Na concepção de uma peça de teatro, filme e até mesmo de uma pro-

paganda é função do diretor de arte refletir sobre conceitos e ideias. 

Além disso, criar um universo imagético para o espectador a partir de 

metáforas, alegorias e símbolos previamente estabelecidos pelo diretor. 

O teórico Vincent LoBrutto, autor do livro The Filmmaker’s Guide to 

Production Design dá a seguinte definição sobre o ofício do diretor de 

arte:  

Production design is the visual art and craft of cinematic 
storytelling. The look and style of a motion picture is created by 
the imagination, artistry, and collaboration of the director, director 
of photography, and production designer. A production designer 
is responsible for interpreting the script and the director’s vision 
for the film and translating it into physical environments in which 
the actors can develop their characters and present the story. In 
its fullest definition, the process and application of production 
design renders the screenplay in visual metaphors, a color palette, 
architectural and period specifics, locations, designs, and sets. It 
also coordinates the costumes, makeup, and hairstyles. It creates 
a cohesive pictorial scheme that directly informs and supports the 
story and its point of view. (LOBRUTTO, 2002, p.1)

Como visto acima, o estilo e visual de um filme são criados pelo tra-

balho conjunto de três profissionais: O diretor, o diretor de fotografia 

e o diretor de arte. É responsabilidade do diretor de arte interpretar o 

roteiro1 e compreender a visão do diretor sobre o filme além de captar 

a psique dos personagens e deve, com metáforas, traduzir uma série de 

mensagens implícitas no filme (como contexto histórico, ano de produ-

ção e arco dramático do roteiro). Para materializar essas informações 

1 Roteiro significando: Guia minucioso de filmagem com os elementos técnicos do 
filme, como título, número das sequências, enumeração e designação dos planos, 
movimentos de câmara e atores, diálogos, ruídos e música.
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em linguagem, o diretor de arte traça um paralelo entre o conceito e a 

realização e procura respostas equivalentes na paleta de cor, maquia-

gem e figurinos. 

O diretor de arte deve ao começar a trabalhar com um filme pré-

-visualizar o roteiro e, além de interpretar as preferências estéticas do 

diretor, deve apresentar sua própria visão sobre a história. O ponto de 

partida no trabalho do diretor de arte consiste em criar uma metáfora. 

A chave de uma boa metáfora é respeitar o roteiro e compreender qual 

sua temática, a partir dessa compreensão fomentar ideias que serão 

desenvolvidas. Sobre a metáfora na direção de arte, o autor adiciona. 

A production design metaphor takes an idea and translates it 
visually to communicate or comment upon the themes of the story. 
An object or an image is transformed from its common meaning 
and stands in for or symbolizes an aspect of the narrative, and 
thus adds poetic complexity to the story. The metaphors evoked 
by images may be complex and be comprehensible to varying 
degrees, but often the viewer easily reads a latent meaning. Unlike 
the intangible words in poetry that conjure up multiple meanings 
and symbolic imagery in the reader’s mind, images in movies are 
concrete. (LOBRUTTO, 2002, p.25) 

Existem várias possibilidades em que uma metáfora pode ser mate-

rializada: uma cor, um objeto, uma roupa. A partir disso notamos a adi-

ção de valores poéticos e simbólicos à história. Ademais notamos que a 

metáfora visual age de forma subconsciente no público, sendo percebida 

apenas por uma pequena parcela da plateia: 

A visual metaphor in a production design may communicate to only 
part of an audience or only be accessible to a critic or theorist. A 
visual metaphor may act on the subconscious level, while the viewer 
consciously follows plot, character development, and the physicality 
of the design. These subconscious visual metaphors work on another 
level, presenting subtle layers of poetic imagery that can impart 
ideas, concepts, and significance in the narrative. (Idem, p. 25)
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Teorias sobre a música no cinema e suas técnicas

Desde o surgimento da música no cinema, diversos teóricos buscaram 

explicar sua função dentro da película, argumentando sobre as inúmeras 

possibilidades interpretativas que ela exerce nos filmes e enumerando 

uma série de padrões que se consolidaram durante seu amadurecimento 

em quase um século de existência do cinema. Porém, durante todos es-

ses anos uma pergunta sempre foi constante: Porque a música? Devido 

ao fator não verbal e a possibilidade de inúmeras interpretações, o cine-

ma se apoiou na música desde sua gênese, tornando-se um dos pilares 

necessários para a compreensão do público na era do cinema mudo. Para 

responder essa pergunta, Claudia Gorbman, no livro Unheard Melodies, 

faz um apanhado de motivos que buscam explicar os primeiros passos 

da música de cinema. Estes se encontram divididos em quatro tipos: ar-

gumentos históricos; argumentos pragmáticos; argumentos estéticos e 

argumentos psicológicos e antropológicos (GORBMAN, 1987). 

Uma das primeiras técnicas sobre a música de cinema surgiu nos 

desenhos de animação da Walt Disney, no qual a música de cena ocupa 

quase toda a duração do filme, traçando um paralelo rítmico com a ação 

representada na cena:

Por mickeymousing entende-se o tipo de construção onde a trilha 
musical está diretamente vinculada à ação filmada. É um tipo de 
trilha musical que tem um caráter bastante descritivo, parece 
estar sempre comentando as imagens. O vínculo se dá, numa 
primeira instância, pelo aspecto rítmico, ou seja, música e imagem 
se desenvolvem com um andamento similar e possuem o mesmo 
grau de atividade rítmica. Mas apesar da instância rítmica ser 
primordial, também nos níveis melódico e de instrumentação pode 
dar-se a correspondência. (CARRASCO, 1993, p 40)

O ritmo no Mickeymousing (termo derivado do personagem Mickey 

Mouse da Disney) é novamente um ponto importante para se compreen-

der melhor essa técnica de música de cinema. Associado com a imagem, 
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o ritmo junto com frases melódicas tem o poder de “comentar” a cena, 

adicionando um novo ponto de vista ao filme. Carrasco reforça esse pon-

to e retoma a discussão dessa técnica em outro trecho de sua tese.

Um aspecto fundamental da técnica de mickeymousing diz 
respeito ao ritmo. Uma das suas principais características é 
a correspondência rítmica entre a ação filmada e a música. A 
dimensão temporal da música, andamento e ritmo, tem o poder de 
inserir-se na ação sem provocar uma interferência tão exagerada 
quanto aquela que é produzida pelo comentário melódico, ou 
timbrístico. Assim, é comum encontrarmos passagens em filmes 
onde a música paraleliza ritmicamente a ação filmada, mas não 
se sobrepõe a ela como um comentário permanente, excessivo, 
permitindo que ela flua livremente e colaborando nesse fluir. 
(CARRASCO, 1993, p 93)

Porém, com o passar dos anos e com a evolução dos métodos de se 

fazer cinema e se contar histórias, o mickeymousing caiu em desuso. 

Carrasco chama essa técnica dos primórdios do cinema de ultrapassada 

por outras melhores quando se trata de música para filmes dramáticos, 

pois a interferência excessiva da música causa um “ponto de vista” mui-

to gritante no filme, podendo esconder interpretações mais sutis sobre 

as cenas. É evidente que o mickeymousing ajudou a estabelecer uma das 

primeiras tentativas bem sucedidas de se fazer música de cinema, assim 

como o seu desuso se tornou natural, pois ainda haviam muitas outras 

possibilidades a serem testadas nos filmes das décadas de 1940 e de 

1950. Porém, até os dias de hoje compositores usam esta técnica visando 

um comentário mais incisivo em uma cena de comédia ou para dar uma 

impressão de filme antigo, além de sempre ser uma alternativa válida 

para novos desenhos animados. 

A técnica introduzida por Richard Wagner em suas obras que mais 

contribuiu para moldar a música de cinema nos padrões que conhecemos 

hoje é o Leitmotiv. A autora Elisabete Marques Jesus de Sousa, em sua 

tese de mestrado A técnica do leitmotiv em der Ring des Nibelungen 
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de Richard Wagner e em Buddenbrooks de Thomas Mann, menciona a 

explicação do teórico Arnold Whithall para o Leitmotiv: 

Embora seja possível uma tradução literal - motivo condutor 
-, o termo original alemão é consensualmente mantido em 
musicologia. Leitmotiv designa um tema ou outra ideia musical 
coerente, claramente definido por uma identidade formal, a qual 
permite a sua identificação, mesmo que modificado, em aparições 
subsequentes, a partir da sua primeira exposição. O Leitmotiv 
representa uma pessoa, um objecto, um lugar, uma ideia, um 
estado de espírito, uma força sobrenatural ou outro componente 
da acção dramática da obra musical. Uma aparição subsequente 
toma habitualmente a forma de uma variação, que consiste em 
alterações de ritmo ou na estrutura dos intervalos, em novas 
harmonizações, ou numa orquestração ou num acompanhamento 
diferentes; os motivos apresentam-se, assim, sob formas musicais 
múltiplas, podendo distinguir-se quase isolados, ou pelo contrário, 
associados a outros, dando origem, nalguns casos, a um motivo 
diferente, encontrando-se a procura de novos efeitos formais 
sempre em relação directa com a acção dramática (WHITHALL apud 
SOUSA, 1999, p 53,54) 

Assim, no âmbito do cinema podemos designar o leitmotiv (também 

conhecido como tema) como qualquer melodia, ou progressão harmô-

nica distinta que toca mais de uma vez durante o filme. Esta melodia ou 

progressão melódica de curta duração pode ser introduzida na música 

de diversas maneiras, com diferentes instrumentos, podendo mudar a 

sua harmonização, seu ritmo e seu contexto, porém para o Leitmotiv 

ser realmente efetivo, essa melodia de curta duração deverá sempre ser 

reconhecida pelo espectador.

Além disso, o chamado tema também possui a função de gerar in-

tencionalidade dramática na trama, sendo conhecido como a Voz do Per-

sonagem, sob esse conceito do Leitmotiv o teórico Martin Weyer afirma: 

[...] O Leitmotiv, sendo uma frase musical, deve condensar tanto o 
gesto ou a ação associados ao seu aparecimento, como a palavra 



439Anais do 10º Encontro Internacional de Música e Mídia, 2014

proferida e a personagem que inicialmente lhe deu voz; deste 
modo, a Leitmotivik possibilita o exercício de uma intencionalidade 
dramática, visto que o compositor pode reunir, através de 
sucessivas variações e associações de Leitmotiv, o que agora se 
vê e ouve com o que se viu e ouviu [...] Os traços distintivos do 
Leitmotiv wagneriano são, pois, a plasticidade da forma e da 
função e a referencialidade, ou por outras palavras, um carácter 
móvel que permite a sua inserção em diferentes momentos da 
textura musical, de modo a servir o desenrolar da ação dramática, 
bem como a possibilidade de denotar uma personagem ou um 
objeto e mesmo uma situação. (WEYER apud SOUSA, 1999, p 55) 

Nota-se que os padrões do Leitmotiv Wagneriano se aplicam perfei-

tamente ao que conhecemos como o tema na música de cinema. Além do 

poder de demarcar e representar um personagem, um lugar e até uma 

situação, com padrões melódicos, Michel Chion menciona o poder que 

Leitmotiv tem de incorporar o subconsciente do personagem: “Already 

in Wagner’s Work there are themes in the orchestral fabric that embody 

a character’s unconscious giving voice to what the character does not 

know about himself “(CHION, 1994, p 53) 

Nesse sentido, o tema representa uma visão do personagem e pode 

dar “pistas” para o público sobre a sua transformação ou estado psico-

lógico, também pode alertar sobre um destino inevitável e trágico que 

a trama do filme aborda. Especulações à parte, fato é que o leitmotiv é 

uma maneira rápida e efetiva de associar todo conteúdo e conceito de 

um filme.

Métodos de Analise Audiovisual de Claudia Gorbman e Michel 

Chion 

Em seu livro Unheard Melodies, Gorbman também destaca uma série 

de possibilidades observadas pelo compositor de cinema dos anos 1930 

Max Steiner. Na sua visão, existe um padrão para a trilha sonora se in-
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serir no modelo Hollywoodiano de filmes que, para isso, deve atender os 

seguintes conceitos:

• invisibilidade: o aparato técnico da música de cinema não die-

gética2 (como os microfones, músicos da orquestra) não de-

veria aparecer (GORBMAN, 1987). Assim como aparatos técnicos 

da produção visual, câmeras, membros da equipe de produção 

e outros são “cortados da cena”, o chamado conceito da invisi-

bilidade deveria ocultar os aparatos técnicos utilizados para se 

fazer a música de cena. 

• inaudibilidade: a música de cena deve ser “inaudível”, se su-

bordinando aos diálogos e aos eventos dramáticos em cena. A 

autora adiciona que o seu clima e ritmo devem suplementar o 

andamento dramático e emocional do filme. Ao ver uma cena 

em filme não notamos a presença da trilha sonora, porém, esse 

conceito afirma que a música pode ter sido composta com esse 

intuito. Além disso, a trilha sonora tem o poder de afetar o pú-

blico de forma inconsciente, gerando texturas que sutilmente 

contribuem para a carga dramática da cena.

• significador de emoção: a música no cinema pode dar emo-

ção às cenas. A autora afirma que a imagem do cinema, assim 

como o som das vozes e o som ambiente tem funções objetivas 

dentro do filme. Cabe à música trazer os sentimentos intuitivos, 

românticos, irracionais do publico. 

• sugestão narrativa: a trilha sonora, também pode exercer fun-

ções narrativas no cinema enfatizando e apontando as escolhas 

do diretor. Além da importância nos primeiros e últimos mo-

2 A autora menciona no livro que música não diegética é a que se desenvolve para-
lelamente à trama, não interferindo na cena. Já a música diegética é aquela que 
os atores em cena interagem com a música (o som do rádio, a música de uma festa, 
entre outros). 
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mentos do filme, a música dentro da sugestão narrativa indica 

pontos de vista, estabelece ambientações necessárias para as 

cenas, dá pistas geográficas e históricas sobre o ano e local da 

produção e muitas outras possibilidades. 

• continuidade: na dinâmica de um filme, é comum que a mu-

dança de cenas seja feita de forma imprevista pelo espectador 

e a trilha sonora, quando utilizada nesses espaços, conecta as 

imagens e dá unidade à obra. Ao invés de uma música acompa-

nhar exatamente cada cena, ela serve de ponte entre uma cena 

e outra, preenchendo os vazios entre as imagens. 

• unidade: compor uma trilha sonora não é apenas fazer um apa-

nhado de músicas aleatórias, um conceito deve unir todos os 

trechos, seja ele o uso de Leitmotivs, ou o uso de determinada 

instrumentação que permeia a obra, o fato é que a música de 

cinema, como visto antes, pode trazer informações tais como o 

gênero do filme, época em que se passa e temática abordada. 

Segundo Michel Chion (1989, p. 8), existem basicamente, duas formas 

de se criar emoção (Pathos3) em relação à situação apresentada nas 

telas. Por um lado, a música de cena pode expressar diretamente a sua 

participação no sentimento da cena, pegando o ritmo, fazendo analo-

gias de timbres e fraseados com o que é apresentado nas telas. Esta 

música também irá obedecer a certos códigos culturais como tristeza, 

alegria, movimento, entre outros. Neste caso a música é Empática res-

saltando a habilidade de acessar os sentimentos dos outros. Por outro 

lado, a música de cinema pode também exibir uma notável indiferença 

da situação, progredindo num firme distanciamento do que ocorre na 

tela. Este tipo de justaposição com a música antagonizando a cena não 

3 Pathos, do grego: Paixão, emoção, excesso, catástrofe e sofrimento. Desta palavra 
surgem os termos Empático e Anempático.
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tem a intenção de tirar a emoção, mas sim reforçá-la. Outro caso de um 

efeito importante na música Anempática é quando após uma cena muito 

violenta ou um personagem importante para o filme morre, um som que 

se origina na cena continua e se torna mais intenso (como um barulho 

de helicóptero ou tiros), como se nada tivesse acontecido. Chion propõe 

dois métodos de analise da trilha sonora no âmbito audiovisual. São 

eles: 

• mascaramento: com o intuito de analisar as dimensões sono-

ras (Som de cena, trilha sonora, efeitos especiais e voz de ato-

res) e a sua influência sobre as imagens no filme, Chion utiliza 

o método chamado Mascaramento, que visa a ouvir e ver som 

e imagem puros, sem intervenções de fatores externos. Além 

disso, o autor sugere pausas durante a atividade para descan-

sar o olhar o e os ouvidos e assim chegar ao método de análise 

proposto.

• casamento forçado: consiste basicamente na união entre uma 

sequência de imagens e diversos trechos sonoros, que o espec-

tador não conhece previamente, de maneira aleatória. O re-

sultado é surpreendentemente satisfatório, pois alguns trechos 

criam pontos em comum com a imagem, outros são justapostos 

e podem inclusive gerar situações cômicas. Com o passar da 

experiência nota-se trechos em que a imagem e som destoam 

e outros trechos em que se afirmam. Quando revelado o “som 

original” do filme descobre-se nuances sonoras e efeitos não 

notados previamente. Fato é que o casamento forçado afirma o 

caráter incompatível entre som e imagem.
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Análise de casos: O som do morcego

A partir de conceitos apresentados, os filmes eleitos para confirmar as 

teorias levantadas sobre música e direção de arte e em seguida compa-

ra-las são: Batman (1989) dirigido por Tim Burton e Batman – The Dark 

Knight (2008) dirigido por Christopher Nolan.

Tema Batman4 - Danny Elfman

No vídeo Nocturnal Adventures: The Music of Batman5, sobre a pro-

cura pelo tema de Batman, Danny Elfman menciona a importância do 

set criado por Anton Furst: “Eu tive a primeira ideia ao andar no set de 

Gotham com Tim (Burton) à noite. Para o tema de Batman, eu procurei 

por algo que tivesse os componentes: misterioso, heroico e até divertido, 

mas sempre conservando o lado sombrio do personagem”. Tim Burton 

também afirma a dificuldade de se compor um tema bom para um perso-

nagem tão emblemático: “Ele realmente compôs algo muito bom. É mui-

to difícil por ser um personagem tão icônico como o Batman. Sombrio, 

mas aventureiro, emocionante e também operístico, tudo isso ao mesmo 

tempo.” Abaixo a transcrição do tema:

 
Figura 1. Tema do Batman por Danny Elfman

Como vemos, o tema de Batman começa na sua nota tônica Si, em 

seguida insere duas notas ascendentes – dó sustenido e Ré – sobe para 

4 Os títulos das inserções musicais originais são de livre escolha do autor deste 
trabalho assim como as transcrições dos temas musicais. 

5 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=l99IX3hf158 acessado dia 18 de 
junho de 2014.
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Sol e ganha ares descendentes da sexta nota de sua escala (Sol) para 

quinta (Fá ♯) apesar de não creditado na transcrição finaliza em Fá. A 

progressão harmônica que normalmente acompanha esse Leitmotiv são 

os acordes Si menor até a quinta nota (Fá ♯) e se resolve no acorde de 

dó ♯. Segundo o site www.filmtracks.com 6, o tema de Danny Elfman 

traduz a essência e a dualidade de Bruce Wayne devido a um acorde 

de tom maior enquanto a melodia é ascendente e outro acorde de tom 

menor enquanto a melodia é descendente. Outro erro comum é achar 

que o Leitmotiv de Batman tem apenas cinco notas, devido às inúmeras 

utilizações do tema no filme, inclusive na abertura do filme, sua última 

nota é retirada com a função de deixar a impressão de crescente tensão 

à cena.

Seguindo a afirmação de Claudia Gorbman, a música na primeira 

cena de Batman dá sugestões sobre gênero e estilo. O tema de Batman 

é apresentado em uma ouverture na qual Elfman explora ao máximo 

a tensão das cinco primeiras notas e ao final explode em um ostina-

to rápido, lembrando um ritmo quase de fanfarra militar pontuado por 

ataques de metais da orquestra e respostas das cordas. 

A respeito da natureza heroica de seu tema, Elfman aponta: 

“Eu não estava tentando criar algo que as pessoas se lembrassem 
tanto. Eu sempre quis algo que se encaixasse nas filmagens. Eu 
precisava de um tema heroico e simples e com essa simplicidade 
eu construía blocos diferentes e expandia esse conceito. Eu não 
estava construindo esses blocos musicais para necessariamente se 
encaixar com as imagens, mas meus instintos são antiquados neste 
ponto.”

Assim como o Leitmotiv representa uma melodia de curta duração e 

é constantemente chamado de a voz do personagem, Elfman procurou 

nessas seis notas que seu tema tivesse exatamente essa volatilidade 

6  Disponível em: http://www.filmtracks.com/titles/batman.html Acessado em 18 de 
junho de 2014.
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e pudesse ser introduzido na trilha sonora de diversas maneiras, com 

diferentes instrumentos, podendo mudar a sua harmonização, seu ritmo 

e seu contexto, além disso, pelo seu caráter de fácil assimilação, o tema 

do personagem Batman pode ser reconhecido a qualquer momento em 

que é inserido no filme. 

 O tema é executado por quase todas as sessões da orquestra, dando 

vários significados, porém a mais impactante sessão é a dos metais que 

ressalta o lado heroico do personagem. No decorrer do filme, Elfman re-

visita o tema do personagem desde interpretações sutis, como no piano, 

até versões mais bombásticas, como no órgão de catedral. 

O legado do trabalho de Elfman, ao descrever o Cavaleiro das Trevas, 

é percebido na repetição de seu tema em outros filmes como Batman: o 

Retorno (1992), além disso, foi utilizado como tema no desenho Batman - 

The Animated Series (1992), além de ser reconhecido por muitos fãs como 

o melhor tema que já foi feito para o Homem Morcego. 

Tema Coringa - Danny Elfman

Para o tema do Coringa Danny Elfman considera a sua “libertação” 

do resto da trilha, um momento único em que pode deixar o tom sombrio 

de Gotham de lado e partir para um caminho mais cômico e caricato: 

“Coringa era um personagem muito divertido. Só o fato de ele ser 
divertido não era suficiente como base para construção de uma 
música. Na verdade não havia muita música para o Coringa. Essa 
valsa engraçada que eu escrevi para ele durante essa sequência 
(Coringa mata sua primeira vítima) foi muito divertida de se fazer. 
Porque essa valsa “torta”? Eu realmente não sei, mas eu realmente 
gostei do clima. Eu adoro compor as músicas dos vilões porque 
grande parte do trabalho neste filme foi estabelecer sua tônica, de 
Gotham e de tudo mais, já com o Coringa eu pude ficar mais livre.”. 
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Como resposta à personalidade e ao estado mental perturbado de 

seu personagem, assim como uma referência à sua maquiagem que mais 

lembra um palhaço, Danny compõe o seguinte tema para o Coringa:

 

 

 
Figura 2. Tema do Coringa por Danny Elfman.

Elfman entrega um tema cômico que por conta de seu compasso três 

por quatro tem ares de valsa. Por conta de variações de meios tons 

entre as melodias, conotações circenses são adicionadas à música. Em-

bora não seja considerado por Elfman como um tema “clássico” do per-

sonagem (que pontua com a música cada entrada do personagem em 

cena) os momentos nos quais essa melodia é tocada no filme, sempre 

demonstram tanto a força do personagem quanto seu lado extravagante 

e excêntrico. Sobre a importância que a música exerce na boa conclusão 

de um filme, Elfman pontua: “Nesse tipo de filme, é importante que você 

deixe a melhor impressão nos últimos 10, 15 minutos do filme. Tem muito 

material nele que me satisfaz, era espetacular, épico e tinha um nível de 

intensidade e grandeza que eu nunca pude compreender em minha vida. 

No final tudo foi muito gratificante.”

Coincidentemente, Claudia Gorbman também menciona que na maio-

ria das vezes, compositores tendem a escrever músicas que dão pis-

tas sobre a resolução da história e após o início dos créditos modulam 

para o tema principal do filme. Fato este que ocorre também em Batman, 

comprovando a eficácia das teorias levantadas por ela. A respeito do 

sucesso estrondoso do filme, Elfman se mostrou realmente surpreso com 

os resultados e a sagração de seu tema: “Eu não compreendo o que tor-
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nou esse filme tão popular, eu não esperava que Batman fizesse tamanho 

sucesso enquanto eu trabalhava nele. Essas coisas sempre me surpreen-

dem, pra mim são apenas filmes, diversão, eu não entendo o que faz com 

que elas se tornem fenômenos culturais”. 

Fato é que com o sucesso de Batman (1989) tanto os filmes de super-

-herói ganharam uma referência de como se trabalhar com grandeza de 

orçamento e ainda sim ser relevante, quanto para padrões que definem 

a trilha sonora do fim do século XX foram ratificados. 

Tema Batman - Hans Zimmer

Na entrevista Hans Zimmer On Scoring Batman7, Hans conta sobre a 

procura para o novo tema do Batman: 

“... Eu continuei pensando e conversando com Chris sobre o que eu 
achava do personagem Batman. Se deveria existir alguma espécie 
de arco dramático, era que ele vê seus pais serem mortos - que é 
o momento decisivo de sua vida - e se sente culpado por isso. O 
tema é basicamente duas notas: nunca está concluído, porque ele 
nunca supera essa situação. Eu passei três semanas removendo 
notas do tema principal de Batman até chegar nessas duas notas.” 

Após atingir esse tema minimalista Hans explica: 

“Minhas conversas com Chris eram sobre o personagem que tinha 
emoções reais e problemas reais [...] De certa forma, é mais 
próximo dos quadrinhos do que quase todos os outros filmes 
inspirados neles. O filme é baseado em uma realidade psicológica, 
Chris sabe realmente lidar com a psique de seus personagens e não 
tem medo de explorar esse lado obscuro sem torná-lo caricato.”

Abaixo a transcrição do Leitmotiv do personagem Batman:

7 Disponível em http://www.empireonline.com/interviews/interview.asp?IID=1532 
Acessado dia 20 de junho 2014.
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Figura 3. Tema Batman por Hans Zimmer.

Como visto acima, o tema do Batman, composto por Hans Zimmer 

consiste nas notas Ré e Fá. Normalmente esse leitmotiv é executado 

pela sessão de metais da orquestra e o crescendo enfatiza o sentimento 

heroico do personagem. Como uma base para essa melodia, Hans Zimmer 

constrói em Batman Begins um Ostinato executado pelas Cordas repe-

tindo as mesmas notas Ré e Fá:

 
Figura 4. Ostinato Batman Begins por Hans Zimmer.

A junção das duas figuras acima resulta na seguinte transcrição:

Figura 5. Tema Batman com ostinato por Hans Zimmer. 

Porém, no filme The Dark Knight, a história ganha uma conotação 

mais psicológica, representando um aprofundamento na psique de Bruce 

Wayne, além disso, suas escolhas como Batman começam a ter consequ-

ências em sua vida pessoal. Hans Zimmer aponta: “Todo seu comporta-

mento no segundo filme é bem questionável, mas existe um compromis-

so. Ele é comprometido com o que esta fazendo, é muito importante ter 

esse sentimento na música. Eu acho que a música faz isso.” 
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Abaixo o novo Ostinato para a continuação saga do Homem 

Morcego:

 
Figura 6. Ostinato feito para The Dark Knight por Hans Zimmer.

Hans Zimmer também estende em duas variações criadas no tema 

principal do Batman para The Dark Knight, que consiste nas notas Ré e 

Fá:

a -Variação Heroica:

 
Figura 7. Variação heroica do tema do Batman por Hans Zimmer.

A variação do tema consiste em, após ouvirmos o mesmo crescendo 

do tema original, a nota Fá ser acompanhada de um acorde maior (Si♭). 

Na maioria das vezes em que esta variação do tema é apresentada, te-

mos momentos de êxito do herói. 

b - Variação Conturbada:

 
Figura 8. Variação conturbada do tema do Batman por Hans Zimmer
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Nesta nova possibilidade do tema, a nota Dó ♯ é adicionada ao Fá. O 

que causa certa estranheza ao ouvinte, pois se trata de um intervalo que 

não é constantemente utilizado. Na maioria das vezes em que Hans Zim-

mer utiliza essa variação é para demonstrar o risco de perigo iminente 

do personagem ou da situação. 

Tema Coringa - Hans Zimmer

Sobre o tema do personagem Coringa, Christopher Nolan afirma no 

vídeo The Dark Knight Soundtrack8: “O ponto de partida da nova música 

do Dark Knight foi descobrir qual era o som do Coringa, Isso é algo que 

eu sempre conversei desde o início, eu mandava pedaços e tomadas do 

que Heath (Ledger) estava fazendo para ele (Hans Zimmer) para dar esse 

sentimento que eu procurava.” Hans Zimmer também conta sobre suas 

preocupações em fazer a música do arqui-inimigo do Homem Morcego: 

“Eu não queria escrever uma música para um Blockbuster de verão, 
feliz e indulgente, eu queria algo verdadeiramente provocativo que 
as pessoas pudessem realmente odiar, eu fiz decisão consciente de 
ir até o limite, esse foi meu primeiro passo, e o melhor de trabalhar 
com Chris é que quando eu acho estou indo longe demais, ele me 
empurra um pouco mais.”. 

Hans Zimmer começou a procurar para este personagem um som que 

refletisse, além de sua filosofia anárquica, seu estado mental: 

“Eu estava tentando me desfazer do estigma de que o Coringa 
era o cara mau ou vilão, e surgir com uma nova abordagem do 
personagem, eu peguei a ideia de anarquia... alguém que segue 
essa filosofia e que é completamente destemido e assim eu pensei: 
E se eu pudesse definir um personagem com apenas uma nota? 
Na verdade são duas, que se fundem lindamente uma à outra, 
como se fosse uma corda que se aperta mas nunca se rompe. Foi 

8 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=paDjf2V4nZA Acessado dia 20 
de junho de 2014.
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importante também, que o músico que interpretou esse tema no 
violoncelo praticamente atuasse junto e incorporasse a filosofia do 
personagem pra que a música realmente funcionasse.” 

Seguindo seu estilo minimalista, Zimmer procurou em inúmeros lu-

gares onde estaria o som do Coringa, sobre sua busca Christopher Nolan 

afirma: 

“Ele conversou comigo sobre a natureza do som que ele estava 
procurando, essa ideia de lâminas, cordas... essa ideia de 
tensão extraordinária, que crescia e se intensificava. Também 
tinha a influência do Punk que Heath absorveu na percepção do 
personagem e era algo que podia ser sentido na sua atuação e 
também sem ficar Punk demais ou Rock’n’Roll demais e destoasse 
do resto da trilha. Hans fez vários experimentos, gravou vários 
sons dele tocando e eu pedi para ouvir demos do que ele estava 
fazendo desde o início, então ele me deu esse arquivo de 
várias possibilidades de sons completamente insanos e eu os 
escutei arduamente no vôo de Londres para Hong Kong onde 
terminaríamos as gravações. E eu gastei quase o vôo inteiro para 
ouvir todos esses experimentos malucos que ele vinha fazendo 
com lâminas, marteladas nas cordas do piano, violino e violoncelo 
além de batidas de pontas de lápis nas mesas e no chão. Na 
verdade foi uma experiência bem desagradável ter que ouvir a 
todas essas experimentações e no final das contas era uma série 
de sons inconsistentes e eu não conseguia entender exatamente 
onde ele queria chegar com tudo aquilo. Eu tive que ligar para ele 
e dizer que não tinha muita ideia de onde estava o som do coringa, 
mas que mesmo assim podia senti-lo em todas as gravações e que 
cabia a ele refiná-lo e fazê-lo caber no filme”. 

Hans Zimmer comenta sobre a associação rápida que buscava em 

seu tema:

“Eu estava tentando chegar ao aspecto mais minimalista e que 
pudesse expressar exatamente o que eu queria dizer. Então, se 
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você escuta um pedaço, um segundo desse tema você sabe que o 
Coringa esta tramando algo.”

Observamos também, que o tema do Coringa vai de encontro ao tema 

do Batman, assim como suas filosofias e maneiras de enxergar o mundo 

se opõem, é função dos temas representar valores como ordem e deter-

minação tendo o embate com uma pessoa completamente destemida e 

anárquica em metáforas. Além de anunciar a sua presença nas telas, a 

música composta por Zimmer também indica quando o personagem está 

no controle da situação, como na cena das barcas. 

Tema Harvey Dent – James Newton Howard

Na luta entre Batman e Coringa por Gotham, o promotor público Har-

vey Dent tenta fazer justiça valendo-se de métodos legais para isso, o 

tema feito por James Newton Howard se difere bastante do minimalismo 

proposto por Zimmer nos temas de Batman e Coringa contendo um tema 

com seis notas, que são executadas ou pelo piano ou pelas cordas da 

orquestra. Abaixo o tema de Harvey Dent:

 
Figura 9. Tema de Harvey Dent por James Newton Howard.

Conforme Harvey passa por sua transformação e vira Duas-Caras, o 

tema que antes era tocado ou no piano ou na sessão de cordas da or-

questra agora é interpretado pelos metais em uma oitava mais grave, 

simbolizando a queda moral e a dualidade do personagem. 
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Considerações finais

No filme Batman (1989), conclui-se que, embora a produção represente 

um grande avanço ao retratar de forma realista os filmes de super-herói 

indo em direção oposta aos filmes da época, ainda é possível observar 

conotações cômicas, apresentando Batman e Coringa como personagens 

unilaterais baseados na dicotomia entre bem e mal, fato que é ratificado 

ao representar uma cidade decadente e a sua influência no personagem 

a direção de arte tem o papel de “secar” as cores da cidade, deixando-

-a sem vida, assim como na trilha sonora, Danny Elfman ressalta sua 

busca por uma música que ressalte o tom sombrio dos personagens. É 

interessante observar também como esse aspecto analisado no filme 

está submetido à visão do diretor Tim Burton e se faz presente tanto nas 

opções estéticas da direção de arte quanto no trabalho de Danny Elfman 

ao criar metáforas artísticas que representam os personagens. 

Já no filme The Dark Knight a voz do diretor Christopher Nolan se faz 

mais presente ainda ao observar seu envolvimento em todas as áreas 

do filme de maneira profunda. Observa-se a mudança do tom psicoló-

gico do filme, abordando questões nunca antes levantadas em outros 

filmes do Homem Morcego. Dentre elas, a discussão do papel do herói e 

as consequências de sua inserção no mundo considerado realista. Fato 

que reverbera na direção de arte na procura por produzir veículos que 

justifiquem as ações do Homem Morcego. Da mesma forma, é perceptível 

a influência do anarquismo e a filosofia punk no figurino do personagem 

Coringa, fato que se pode correlacionar na trilha sonora de Hans Zimmer, 

que buscou refletir no personagem sua filosofia e atitude.

No decorrer do trabalho, teorias levantadas por Claudia Gorbman 

poderiam ser aplicadas e ligadas à direção de arte. Por exemplo, certas 

cores podem dar sugestões narrativas ao público; a direção de arte tam-

bém se baseia em simbologias como o Batsinal para antecipar a presen-

ça do Batman de maneira análoga ao Leitmotiv, que anuncia a presença 

do personagem em uma melodia de curta duração. 
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No âmbito da trilha sonora, para criar uma música ou um som que re-

meta a um personagem, o compositor, sob orientação do diretor, levanta 

diversas questões como: classe social, idade e natureza psicológica dos 

personagens. De maneira semelhante, o diretor de arte persegue tais 

objetivos.

Comparações à parte, ambas as vertentes estudadas no trabalho são 

resultado da inserção de formas artísticas com campo e objeto bem de-

finidos, para além do cinema (a música, a pintura, a arquitetura). Porém, 

para dar profundidade à trama são submetidas a um conceito único e, 

assim, inserem referências próprias de seu vocabulário e/ou metáforas 

que aprofundam e agregam valor artístico aos filmes. Por mais que este-

jam submersos na chamada Cultura de Massa, tais obras podem inspirar 

discussões psicológicas e estéticas no meio acadêmico, além de propor-

cionar ao grande público, mesmo que subconscientemente, o contato 

com formas de arte que não teria oportunidade de conhecer.
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