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RESUMO 

 

A cultura dos paredões de som em Mossoró-RN, tema deste projeto experimental, surgiu da 

observação da constante ocorrência do fenômeno cultural na região Nordeste, e, mais 

especificamente em Mossoró. A prática que pode ser percebida com facilidade no dia a dia da 

cidade, finais de semana, movimentações de campanhas eleitorais, festas, dentre outros eventos. 

Um tema que chamou atenção por ser tratado na maioria das vezes como algo de baixo valor 

cultural. Entretanto, compreende-se que essa temática envolve muito mais do que uma prática 

cotidiana. É possível observar, além da prática, a manutenção e a valorização de uma cultura, 

por meio da qual as pessoas se identificam e foi construída toda uma indústria cultural por trás 

dela -  onde pessoas e empresas lucram diretamente explorando tais eventos. Este trabalho é um 

documentário descritivo, abordando os pontos principais desta modalidade de diversão, através 

do qual busca-se analisar e esclarecer o que faz com que as pessoas se envolvam com tal cultura. 

Além do que, procurou-se saber se é uma variedade de cultura, o ritmo mais ouvido no 

equipamento de som automotivo e de que forma isso constitui-se em uma atividade econômica, 

pois empresas e empresários lucram com os equipamentos. Tem-se como objetivo principal 

deste trabalho, identificar como é difundida essa cultura na região, principalmente na cidade de 

Mossoró-RN. Utilizou-se como procedimentos metodológicos a pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa exploratória. Ao final da análise do material pesquisado e do coletado para a 

elaboração do documentário, constatou-se que, além de manifestação cultural, a cultura dos 

paredões de som está intrinsecamente ligada à economia, uma vez que envolve profissionais 

das mais diversas áreas -  de empresários de eventos a comerciantes de matérias de som.  

 

Palavras-Chave: Cultura. Som automotivo. Paredão de som. Documentário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The culture of sound walls in Mossoró-RN, subject of this experimental project arose from the 

observation of constant occurrence of cultural phenomenon in the Northeast, and more 

specifically in Mossoro. The practice can be seen easily on the day of the city, weekends, 

election campaigns movements, parties, among other events. A theme that drew attention to be 

treated in most cases as something of low cultural value. However, it is understood that this 

issue involves much more than an everyday practice. You can see, in addition to practice, the 

maintenance and enhancement of a culture, through which people identify and built an entire 

cultural industry behind it - where people and companies profit directly exploring such events. 
This report is a descriptive documentary, addressing the main points of this fun sport, through 

which it seeks to analyze and clarify what causes people to engage with such a culture. Besides, 

sought to know whether it is a variety of culture, the pace more heard in automotive sound 

equipment and how it constitutes an economic activity, as companies and entrepreneurs profit 

from the equipment. It has been the main objective of this work was to identify how widespread 

the culture in the region, mainly in the city of Mossoro-RN. It was used as methodological 

procedures bibliographic research and exploratory research. After the analysis of the researched 

material and collected for the preparation of the documentary, it was found that in addition to 

cultural expression, the culture of sound walls is intrinsically linked to the economy, since it 

involves professionals from various areas - entrepreneurs events sound materials traders. 

 

 

Keywords: Culture. Automotive sound. Sound wall. Documentary. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A aquisição de um carro é o sonho de muitas pessoas. A escolha dos acessórios é 

um ponto importante a se considerar – GPS (Global Positioning System), câmera de ré, 

freios ABS (Anti-lock Breaking System) e airbag, piloto automático, roda de liga leve, 

sistema de som etc. Este último, quando adaptado e transformado em “paredão”, há 

tempos vem despertando interesses. 

Assim, a proposta do projeto experimental é mostrar, através de um documentário 

de média-metragem, a expressão cultural dos chamados ‘paredões de som’ - manifestação 

bastante disseminada, principalmente nas cidades do interior nordestino -  entendendo de 

que maneira acontece essa prática, como as pessoas se identificam com ela e como se 

manifesta essa cultura. O problema da pesquisa consiste em investigar como acontece 

essa prática na região, principalmente a cidade de Mossoró-RN. A cidade em questão está 

localizada no interior do Rio Grande do Norte, sendo a segunda maior cidade do estado 

em termos de população, com 259.815 habitantes, de acordo com o último CENSO, 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010. 

Com a pesquisa e a realização do vídeo-documentário pode-se verificar a 

relevância do tema para a sociedade. Além de ser uma prática cultural que possui bastante 

ênfase na sociedade, essa expressão também movimenta todo um mercado comercial, 

além de contribuir para a divulgação dos artistas locais (e nacionais), principalmente os 

ligados ao ritmo do forró e similares (sertanejo universitário).  

A utilização dos paredões de som é facilmente encontrada pelas cidades norte-rio-

grandenses. Esta presença constante fica ainda mais visível nas cidades do interior, onde 

os paredões de som ou sons ‘automotivos’ ganham as ruas. 

 Os equipamentos de som são usados, na maioria das vezes, para animar festas 

particulares ou quando se quer ouvir música, seja em ambientes públicos ou privados, 

com som potente. Vale ressaltar que segundo a resolução equacionada 204 do 

CONTRAN, editada em 20/10/2006, a resolução do art. 228 do Código de Trânsito, lei 

9.503/97, art. 1º diz que “A utilização, em veículos de qualquer espécie, de equipamento 

que produza som só será permitida, nas vias terrestres abertas à circulação, em nível de 

pressão sonora não superior a 80 decibéis – dB(A), medido a 7 m (sete metros) de 

distância do veículo. Parágrafo único. Para medições a distâncias diferentes da 

mencionada no caput, deverão ser considerados os valores de nível de pressão sonora 

indicados na tabela do Anexo desta Resolução”, cabendo lembrar ainda que, existe as 
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zonas a serem verificadas, tais como: residenciais, industriais e urbanas. Cada uma com 

sua peculiaridade.  

Os amantes dessa prática podem considerá-la um esporte, haja vista existirem até 

competições para saber qual o maior e o mais potente paredão de som. Os estilos são os 

mais variados, podendo ser equipados com luzes de led, que lhes dão um ar alegre e 

colorido, bem como letreiros informativos e músicas editadas com vinhetas.  

A presente pesquisa se faz necessária e importante, pois irá esclarecer uma prática 

do interior do Nordeste que, apesar de rotineira, é ainda pouco explorada e discutida.  

Não foram encontrados registros que afirmem quando e onde surgiram os 

paredões de som, contudo, muitos falam que este fenômeno teria tido início no estado do 

Ceará, em meados da década de 1990. Também há poucas pesquisas que abordem se 

existe ou não alguma relação do seu uso com os chamados trios elétricos, que são ‘carros 

de som’ enormes, usados principalmente no famoso carnaval da Bahia e na década de 80 

espalhado pelo Nordeste através das micaretas e carnaval fora de epóca. No entanto, como 

qualquer fenômeno, os paredões podem e devem ser estudados, até mesmo por 

representar uma cultura típica, enraizada na região Nordeste, espalhando-se e hoje 

estando presente em todo o Brasil.    

Portanto, tem-se o objetivo de analisar como é disseminada a manifestação 

cultural do paredão de som na cidade de Mossoró-RN e qual o significado da utilização 

deste para os proprietários e seguidores dessa cultura. Além disso, busca-se identificar o 

ritmo musical mais tocado, locais em que os paredões são mais usados e, ainda, analisar 

de que maneira essa prática constitui uma expressão cultural mossoroense. 

 Os processos metodológicos utilizados foram a pesquisa bibliográfica – através 

de literatura que abordasse o tema discutido – a pesquisa exploratória, com aplicação de 

questionários abertos aos entrevistados do vídeo-documentário, valendo-se de perguntas 

diferentes, visto que cada entrevistado possui sua particularidade em relação ao tema, 

bem como o trabalho foi desenvolvido de forma descritiva, por meio da observação, 

registro e análise do tema em questão, assim, realizou-se o estudo e a interpretação dos 

fatos observados.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 Este projeto experimental busca mostrar -  por meio de vídeo-documentário de 

média-metragem -  a prática cultural dos paredões de som, disseminada no contexto social 

brasileiro. Esta observação tomou por base a cidade de Mossoró-RN, localizada no 

interior nordestino, buscando-se saber como surgiu e como é fomentada essa expressão 

cultural, procurando entender o que faz pessoas alimentarem e se envolverem neste 

universo. Para muitos é como a prática de um esporte, uma vez que existem eventos com 

proprietários de paredões de som para competir e saber qual o maior ou melhor. São os 

chamados 'encontros de paredão'.  

Expor esta prática cultural e conhecer mais profundamente o seu exercício é uma 

das funções deste trabalho que buscou ouvir os envolvidos e conhecedores do meio - 

historiadores, comunicadores, músicos, amantes da prática, empresários e pessoas que 

acompanham de perto.  

A ideia é mostrar uma realidade observada, com a produção de um vídeo-

documentário. “Ainda concordo com o conceito clássico, desenvolvido por Grierson após 

ter assistido aos filmes de Robert Flaherty: documentário é o tratamento criativo da 

realidade (ou atualidade para alguns)”, (LUCENA, 2012, p. 11).  

Desta forma, busca-se sempre passar ao público espectador a realidade e o 

contexto social existentes. Para melhorar a qualidade do vídeo e até mesmo o deixá-lo 

mais atraente e interessante, é realizado um tratamento criativo, com imagens de apoio, 

tomadas de diferentes ângulos dos entrevistados, edição com inserção de trilhas sonoras 

e outros fatores que possam deixar o trabalho melhor em seu conteúdo e visualmente.   

Esta produção audiovisual ouve personagens que estão direta e indiretamente 

ligados ao tema para esclarecer os objetivos e problemas propostos. Este tema foi 

trabalhado por ser uma prática bastante observada na cidade e pela necessidade de se 

estudar aspectos relevantes da cultura local. 

  Como citado anteriormente, foram abordados diferentes tipos de pessoas que 

vivem e entendem da temática analisada. O depoimento de um historiador foi usado para 

situar o público acerca do tema e sua inserção histórica no contexto de vida social do povo 

brasileiro. Bernard (2008) ressalta a necessidade desse “gancho” para se iniciar um 

documentário e nortear as pessoas que vão acompanhá-lo. 

A exposição é a informação que lhe dá o gancho para uma história: quem, o 

que, onde, quando e por quê. Ela dá ao público as ferramentas de que ele 
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necessita para seguir a história. Vez por outra se discute a exposição como algo 

a ser evitado, mas ela é necessária para que um público compreenda o filme, e 

sua apresentação, geralmente no primeiro ato, não precisa ser pensada no 

sentido de “carregada de informações” (BERNARD, 2008, P. 16).  

 

Assim, mesmo sem a exatidão de onde e como surgiu a cultura em questão, pôde-

se situar a quem acompanhar o trabalho, a maneira como instaurou-se esta prática, 

principalmente no povo nordestino.  

Um tema que pode parecer simplesmente uma prática cotidiana, mas que envolve 

muitos aspectos da sociedade – tratando-se não apenas de pessoas que praticam e 

admiram a expressão cultural, mas também de uma forma de identidade -, expressão 

cultural e toda uma indústria de comércio que acaba lucrando (e muito) com a proliferação 

dessa prática. 

 A cultura dos paredões de som vai além de uma pessoa com um som automotivo 

ligado, escutando uma música de sua preferência e desfrutando de um momento de lazer 

com amigos e familiares. Ela representa a manifestação de um grupo de pessoas, seu gosto 

musical, geração de emprego e renda, haja vista a grande quantidade de empresários que 

lucram de diversas formas com essa cultura -  desde donos de equipadoras, que são 

empresas que realizam a montagem de som ou donos de grandes e conhecidos sons 

automotivos que são atrações de festas, até exercer uma função semelhante à de uma 

banda musical.  

O documentário se destina aos amantes dessa cultura e ao público em geral que 

queira conhecer um pouco sobre a temática. Para construir o trabalho teórico utilizou-se 

como base literatura acerca do assunto, bem como práticas relacionadas à cultura, 

identidade e práticas sociais, além de conversas e entrevistas com pessoas ligadas ao 

meio. 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

Através de revisão da literatura e de entrevistas pessoais realizadas para 

construção deste trabalho, verificou-se não existir uma data exata de quando tenha surgido 

essa expressão cultural dos paredões de som. No entanto, alguns entrevistados repetiram 

a mesma ideia de que essa prática é recente -  aproximadamente 20 anos - não havendo 

registros históricos minuciosos de quando e onde surgiu, mas, por suas características e 
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outras manifestações culturais semelhantes, tem-se a ideia de que surgiu no Nordeste 

brasileiro.   

 Francisco Fabiano Mendes (informação verbal), professor de História, em 

entrevista a esta pesquisa em 2016, afirma:  

 

Eu não saberia dizer quando começou, não é, porque assim, sempre quando se 

procura historiadores, geralmente a primeira pergunta é saber a origem das 

coisas e de repente nem todas as manifestações sociais e culturais têm ponto de 

origem -  ponto localizado no tempo que a gente possa dizer começou assim, 

começou assado. A inferência que eu faço é em relação aos trios elétricos, que 

muito provavelmente foi essa prática dos trios elétricos, um grande carro ou um 

carro pequeno, mas com uma grande potência de som chamando a população pra 

ir atrás do trio elétrico não é?”.  

 

Sendo assim, confirma-se o pensamento de não se ter uma data exata do 

surgimento da prática em questão. Mendes (2016) acrescentou ainda:  

 

Acredito que, historicamente, talvez, o avô dos paredões sejam os trios elétricos. 

Junte-se a isso uma prática cotidiana do brasileiro, que gosta muito de ouvir som 

em carro, não é? Aquela coisa de lavar o carro no domingo, abrir as portas do 

carro, ligar o som alto, era uma coisa meio que aceitável e a vizinhança, pelo 

menos naquele dia, desde que não fosse cedo demais, aceitaria bem ficar ouvindo 

aquela música um pouco mais alta, não é? 

 

 Logo, fica impossível precisar o ponto exato de partida desta prática cultural, mas 

que, a partir dessas evidências, teria surgido no Nordeste.  

 

3.2 CULTURA POPULAR E IDENTIDADE 

 

A utilização dos paredões de som pode ser considerada uma prática cultural 

popular, bem como uma forma de identificação das massas, pois nela está presente a 

manifestação de um grupo de pessoas em favor de uma determinada finalidade. Tal 

prática é observada principalmente na região Nordeste, onde é percebido o costume de 

parte da população em desejar possuir um ‘som’.  

                                                           
 Professor de História na Universidade do Rio Grande do Norte - UERN 
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Essa prática vem desde o tradicional aparelho eletrônico de som que era tido como 

um dos utensílios da sala de estar de uma casa, até mesmo os ‘sons automotivos’, que 

possuem papel importante no dia a dia e são o principal objeto desta pesquisa. Como 

citado pelo professor doutor Francisco Fabiano Mendes, esse costume já existe há algum 

tempo, onde o indivíduo liga o seu som em finais de semana durante alguma atividade, 

como por exemplo, lavar o carro na calçada e, desde que, não incomode os vizinhos e não 

seja em um horário inconveniente, é aceito com normalidade pelas pessoas próximas.  

Tornando-se, assim, parte de uma cultura. 

Arantes (2004) define cultura como: 

Em se tratando de vida social, a cultura (significação) está em toda parte. Todas 

as nossas ações, seja na esfera do trabalho, das relações conjugais, da produção 

econômica ou artística, do sexo, da religião, das formas de dominação e de 

solidariedade, tudo nas sociedades humanas é constituído segundo os códigos 

e as convenções simbólicas a que denominamos “cultura”(ARANTES, 2004, 

p. 34).  

Este conceito do antropólogo define muito bem a manifestação cultural observada. 

É uma ação presente na sociedade humana, a partir de códigos e relações em comum. O 

que se pode observar nesta prática é que, na maioria das vezes, os paredões de som ou 

sons automotivos tocam o ritmo chamado de forró eletrônico, com batidas e músicas 

agitadas e grande presença instrumental da percussão e caixa de bateria, inclusive 

existindo bandas de forró que são denominadas ‘banda dos paredões’.  

Esta pesquisa também ouviu o depoimento de profissionais do mercado 

radiofônico local. O radialista Railson Carlos (informação verbal), em entrevista a esta 

pesquisa, afirmou: “hoje, a banda de paredão seria o quê? A presença constante da 

percussão, aquele ‘tarará tarará’ e o grave não é? Muita caixa da bateria, que é isso que 

identifica o paredão. Quem é mais forte? É quem tem mais grave”,  

Além de ser uma manifestação presente no dia a dia do povo, a cultura dos 

paredões de som também é uma forma de identificação, chegando, inclusive, ao ponto de, 

em muitas cidades, serem criadas associações, para que os amantes dessa prática se 

integrem e possam usufruir da prática da melhor forma possível.  

Em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, existe a Som Automotivo de 

Natal, cuja sigla é SAN, da qual participam pessoas que praticam e admiram essa 

modalidade de som automotivo.  

                                                           
 Radialista de emissora de Mossoró, graduado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
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Essas associações para reafirmação de um grupo, se encaixam na seguinte 

explicação: “A identidade pessoal confere significado ao ‘eu’. A identidade social garante 

esse significado e, além disso, permite que se fale de um ‘nós’ em que o ‘eu’, precário e 

inseguro, possa se abrigar, descansar em segurança e até se livrar de suas ansiedades”, 

dada por Bauman (2012, p.33). Ou seja, são criados os grupos para se ter maior 

propriedade e segurança; na garantia da prática comum dos membros.  

Vale salientar também a ocorrência dos chamados “encontros de paredões”, 

ocasião em que, em locais apropriados para a prática - muitas vezes afastados da cidade 

– acontecem disputas para saber quem possui o melhor e maior som automotivo ou 

paredão de som.  O radialista Railson Carlos – em entrevista a esta pesquisa -  acrescentou 

ainda:  

 

É um esporte, na realidade, é uma forma, um divertimento, é um hobby, não é? 

Eu não sei como é que eles conseguem, pelo menos assim, eu entendo um 

pouco, lógico, de definições de som. Mas, eu confesso que muitas vezes eu não 

sei como é essa disputa de paredão... mas enfim, é um esporte. Eles sabem lá, 

como são competidos.  

 

Os grupos de pessoas que se identificam com tal prática são motivados a praticar, 

de maneira coletiva, seus desejos pessoais, tornando-se semelhantes por se identificarem 

com essa expressão. Sovik in Filho (2009) aborda as características dessa identificação: 

 

As identidades são constituídas por discursos sobre grupos sociais. A 

identidade é subjetiva, resultado de processos de identificação, e social, pois a 

sociedade reconhece grupos a partir de certas características. Novos discursos 

identitários são produzidos por grupos que procuram sobreviver e agir juntos 

em novas circunstâncias (...) (LIV SOVIK in FILHO, 2009, p. 237) 

 

Logo, percebe-se que a prática que aqui este estudo apresenta, é exercida por 

pessoas de forma individual, porém, se intensifica ao ser realizada coletivamente, por 

meio de associações ou grupos aleatórios, que se encontram para uma disputa ou em 

momentos de diversão e lazer.   

Portanto, os adeptos dessa cultura, identificam-se pelo amor comum aos paredões 

de som; por vezes, gostando ainda mais da competição para se saber quem tem o maior e 

melhor som automotivo, valendo-se de músicas de forró com batidas eletrônicas, que 
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remetem também a festas, bebidas e mulheres. Pode-se perceber isso em muitas bandas 

de forró, a repetição dessa característica, apenas com a mudança da letra musical.  

A forma esportiva de competição presente na vida dessas pessoas, pode ser 

exemplificada através da letra da música Combate Mundial de Som, de Romim Matta, um 

dos mais conhecidos compositores do Nordeste, quando o assunto são as músicas para 

paredão de som.  

Combate Mundial de Som 

 

Combate mundial de som 

Meu carro da exposição 

A DB Champions já chegou 

E no autódromo a disputa começou 

Prepara meu pedal 

E a metralhadora 

Escuta meu chimbal 

E o troféu só leva quem tem moral 

Baxim, baxim, baxim, baxim (sic) 

É assim que toca esse teu sonzin (sic) 

Pressão, pressão, pressão 

É assim que toca o som do meu paredão 

Combate mundial de som 

Meu carro da exposição 

A DB Champions já chegou 

E no autódromo a disputa começou 

Prepara meu pedal 

E a metralhadora 

Escuta meu chimbal 

E o troféu só leva quem tem moral 

Baxim, baxim, baxim, baxim (sic) 

É assim que toca esse teu sonzin (sic) 

Pressão, pressão, pressão 

É assim que toca o som do meu paredão 

 

 

Pode-se observar claramente que a letra faz referência a um carro que possui um 

paredão de som, sendo preparado para uma disputa, no chamado ‘encontro de paredões. 

É importante ressaltar também outros tipos de letras bastante executadas nesses veículos 

adaptados. São as músicas do chamado “forró ostentação”, que abordam temáticas 

relacionadas a homens solteiros, que estão na “farra’, com bebidas, mulheres e ostentando 

seu dinheiro e luxo. Uma das músicas mais executadas atualmente é a ‘chefe é chefe, né, 

pai’, também do compositor cearense Romim Matta.  

 

Chefe é chefe, né, pai 

 

Comentou com as amigas 

"Romim Mata é bom demais! " 

Chefe é chefe, né pai? 

Depois que pego a primeira 
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As novinhas vem tudo atrás 

Chefe é chefe né pai? 

Comentou com as amigas que o Romim é bom demais 

Comentou com as amigas que o Romim é bom demais 

É bom demais, é bom demais 

Depois que pego a primeira as novinhas vem tudo atrás 

 

Elas gritam "ai ui" 

Elas gritam "ui ai" 

Me vê na rua novinha já vem atrás 

Elas gritam "ai ui" 

Elas gritam "ui ai" 

Quando me vê na rua novinha já vem atrás 

Comentou com as amigas 

"Romim Mata é bom demais! " 

Chefe é chefe, né pai? 

Depois que pego a primeira 

As novinhas vem tudo atrás 

Chefe é chefe, né, pai? 

 

Ao analisar-se esta letra, é possível, no contexto, perceber a presença de um 

homem, querido pelas mulheres e que possui dinheiro para gastar na “farra”, sendo neste 

caso da canção chamado de chefe. É notável a maior participação desses tipos de letras 

de música nos paredões, entretanto, também são tocadas músicas românticas, que falam 

de amor. Na maioria dessas canções, a temática é voltada à pessoa (homem ou mulher) 

que “deu a volta por cima” ou que sofre por um amor não correspondido. Essa 

identificação pode acontecer de acordo com as preferências musicais de casa indivíduo. 

Hall (2005) aborda identidade e confirma tal afirmação quando diz que: 

A identidade, na concepção sociológica, preenche o espaço entre o “interior” 

e o “exterior” – entre o mundo pessoal e o mundo público. O fato de que 

projetamos a “nós próprios” nessas identidades culturais, ao mesmo tempo que 

internalizamos seus significados e valores, tornando-os “parte de nós”, 

contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos 

que ocupamos no mundo social e cultural (HALL, 2005, p. 11 e 12) 

 

 

Mais uma vez, a ideia de tornar coletivo, o desejo individual é reiterada; e até 

mesmo de ser reconhecido por isso, diante de uma sociedade ou grupo de pessoas, 

tornando-se, a partir de um gosto individual, parte de um todo. 

 

3.3 INDÚSTRIA CULTURAL 

Paralela à admiração pela música e à prática habitual de ouvir canções das pessoas, 

essa expressão cultural (paredões de som) também movimenta um mercado econômico - 

uma espécie de comércio, onde pessoas e empresários lucram com isso.  
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Na região em estudo, é possível encontrar bares que, principalmente em finais de 

semana, são ocupados por pessoas com seus paredões de som. Na cidade de Mossoró-

RN, um dos mais conhecidos é o Junior’s Bar, no bairro Bom Jesus. Neste local, podem 

entrar carros com som e paredões desde as sextas-feiras até as madrugadas de segundas-

feiras.  

Pôde-se notar e, também, segundo pessoas que frequentam o bar, o ambiente é 

organizado, de forma que cada proprietário do som, tem direito de ligar seu equipamento 

por cerca de 40 minutos; seguido de outro e assim por diante. Fica claro que os 

frequentadores assíduos deste local, são praticantes e admiradores da cultura dos paredões 

de som, mas pessoas com outro intuito também estão presentes, seja apenas para 

momentos de lazer vendo jogos de futebol, almoçando etc.   

Outra forma de se obter lucro neste ramo musical é com a realização de as festas 

em que a atração principal são paredões de som ou um paredão específico. Em entrevista 

a essa pesquisa, o Israel Dantas explicou que (informação verbal):  

 

Já somos a atração. Muitos eventos nós já fazemos só. Muitos não, na maioria 

dos eventos a carreta toca só e nós somos atração dos eventos e muitas vezes 

também tocamos junto com as bandas de forró”. Complementando, Israel 

acrescenta que possui uma das carretas de paredão de som mais famosas do 

Nordeste -  a Carreta do Bodim, que usa o slogan “a mais famosa do Brasil.  

 

Além disso, para tornar a carreta com paredão de som conhecida, Israel conta com 

o apoio de vários cantores famosos no meio do forró. Ele acrescenta que é uma parceria 

e não paga por isso (informação verbal): “tem muitas pessoas que pagam. Eu, graças a 

Deus, tenho amizade com todas as bandas, hoje em dia, principalmente as de forró”, 

explica Israel.   

O empresário informa ainda que: “Com todas as bandas de forró, a gente tem 

amizade. Então, é meio que uma troca de favores. A gente divulga eles e eles divulgam a 

gente e já é uma amizade, já é na amizade isso ai” (sic). Assim, as bandas parceiras são 

‘tocadas’ nos shows onde a Carreta do Bodim é a atração.  

Um conceito utilizado por Adorno (2002) retrata muito bem essa indústria.   

                                                           
*** Empresário local 
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Técnica e economicamente, propaganda e indústria cultural mostram-se 

fundidas. Numa e noutra a mesma coisa aparece em lugares inumeráveis, e a 

repetição mecânica do mesmo produto cultural já é a repetição do mesmo 

slogan da propaganda. Numa e noutra, sob o imperativo da eficiência, a técnica 

se toma psicotécnica, técnica do manejo dos homens (ADORNO, 2002, p. 41). 

 

Assim, entende-se que a propaganda contribui para a disseminação da indústria 

cultural e a indústria cultural contribui com a propaganda. Observa-se isso também nesta 

parceria, onde o empresário de som automotivo divulga as bandas, tocando suas músicas 

nos shows e, por sua vez, as bandas contribuem mandando alôs para esses empresários - 

consequentemente, divulgando seus produtos.  

Outro conceito bastante pertinente de indústria cultural na temática estudada é este 

encontrado no Dicionário da Comunicação:  

São características da indústria cultural: a) uma combinação de coisas antigas 

em produtos novos; b) ela não ser apenas o conjunto das obras culturais, mas 

algo que as transcende: em verdade, trata-se de um clima; c) enquanto “clima”, 

a indústria cultural produz o brilho e o colorido que irão preencher o cotidiano 

cinzento das pessoas; nesse caso ela é uma pequena fuga do cotidiano, sendo 

que o que se recebe é o mesmo outra vez (...) (FILHO, 2009, p. 248) VER  

 

Acerca do produto “paredão de som” é criado realmente um clima de festa onde, 

em uma de suas formas de lucratividade, a banda de forró é substituída pelo paredão, até 

como uma maneira de diminuir os custos. Dessa forma, com toda sua potência, 

iluminação de led´s e outros ingredientes, ele (paredão) transforma o ambiente num local 

de festa. Ambiente este onde as pessoas vão se divertir durante um determinado tempo 

em busca de “tirar o stress” de uma semana de trabalho ou outra situação semelhante.  

De acordo com o radialista Railson Carlos (informação verbal):  

 

Porque, é o seguinte, se hoje você for contratar uma banda de forró hoje pra 

tocar, ou qualquer outro gênero, pra tocar num evento privado ou público 

mesmo... mais, num evento privado...você tem gasto com hotel, você tem gasto 

com a própria banda, com o cachê não é barato. Quando ela não vem no cachê 

fixo, ela vem com 60% da bilheteria, praticamente só pra banda, onde os 40% 

vem pra estrutura física e organizacional.  

 

Para ele, a presença do paredão de som é uma forma de diminuir os custos em um 

evento: “quando você leva o paredão, esse custo diminui praticamente 50, 60%, os 

mesmos 60%, só que ele volta entendeu? então, se torna muito mais barato”. Logo, esta 
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economia justifica o fato de os paredões estarem se tornando, muitas vezes, as maiores 

atrações das festas, principalmente na região Nordeste.  

4 VÍDEO-DOCUMENTÁRIO 

 

O formato escolhido para este projeto experimental do gênero documentário, foi 

o de média-metragem. Nesse tipo de vídeo busca-se passar ao público uma representação 

social existente no cotidiano, que, dentre alguns temas, pode tratar de: história de vida e 

luta de uma pessoa ou personalidade, registro factual de alguma Entidade Esportiva 

(como pode-se observar no registro de títulos históricos de clubes de futebol), assuntos 

de interesses públicos, entre outros. Neste caso, buscou-se explorar uma expressão 

cultural que, apesar de local e regional, que está presente também em praticamente todo 

o Brasil.  

Como aborda Lucena (2012), diversos aspectos devem ser considerados quando 

se produz um documentário. “As ideias nascem, portanto, de observações do nosso 

entorno, do acompanhamento de noticiários de TV, da leitura de jornais, que mostram 

pequenas histórias e personagens que podem ser trabalhados em vídeo” (Lucena, 2012, 

p. 32-33).  

Foi a partir da observação de manifestações regionais que optou-se por trabalhar 

com assunto deste projeto. A temática escolhida é bastante visível na sociedade, 

principalmente na região Nordeste do Brasil e disseminada das mais variadas formas aqui 

descritas.   

O documentário busca passar essa realidade, no entanto, ao iniciar a filmagem de 

alguma coisa já se está, de certa forma, modificando o real. As pessoas não se comportam 

exatamente como se comportariam sem a presença das câmeras, algumas cenas são 

produzidas para dar vida ao documentário, bem como são inseridas trilhas sonoras, feitos 

cortes em entrevistas a fim de adequar ao tempo e encaixe de texto, dentre outras coisas. 

Novamente é Lucena (2012) quem explica: 

Ao meu ver, resumindo e ao mesmo tempo ampliando o que foi dito, o 

documentário, diferentemente da ficção, é a edição (ou não) de um conteúdo 

audiovisual captado por dispositivos variados e distintos (câmera, filmadora, 

celular), que reflete a perspectiva pessoal do realizador – ou seja, nem tudo é 

verdade nos documentários -, envolvendo informações colhidas no mundo 

histórico, ambientações quase sempre realistas e personagens na maioria das 

vezes autodeterminantes (que falam de si ou desse mundo), roteiro final 

definido e não necessariamente com fins comerciais, com o objetivo de atrair 

nossa atenção (LUCENA, 2012, p. 16). 
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Então, entende-se que um vídeo-documentário tenta passar a realidade acerca de 

algo. Entretanto, utilizando elementos citados anteriormente, essa realidade é, de certo 

modo, alterada, mesmo que de forma leve. Além disso, a maneira com que o Diretor 

conduz as gravações, a forma como as pessoas concedem entrevistas e as cenas 

produzidas para dar vida ao filme, contribuem para o todo. Vale ressaltar que a tentativa 

é de mostrar a realidade o mais verossímil possível.  

A própria definição do tema sobre o documentário suscita o que poderia ser 

mostrado de interessante, que acontecimentos merecem ser registrados, os costumes, a 

cultura e as preferências, com ênfase no que acontece na cidade e região. Ao delimitar o 

tema, trabalha-se não só a cultura local - sem julgar se é cultura popular ou de alto valor 

- mas também observa-se uma área que envolve outros aspectos, tais como: identidade, 

indústria cultural e uma série de pessoas envolvidas nesse processo. Bernard (2008) 

ressalta o que deve ser feito ao definir um tema: 

 

“A boa narrativa em documentários com raras exceções, depende de uma boa 

pesquisa. É preciso encontrar um tema, entender sua história e ter certeza de 

que se está apresentando um ponto de vista equilibrado e preciso – pelo menos 

você deveria, se deseja que o filme satisfaça algum público.” (BERNARD, 

2008, p. 115) 

 

Nessa perspectiva, o tema foi pesquisado em livros, internet e vídeos relacionados 

ao assunto, na tentativa de compreender o que a cultura de paredões de som abrangia e 

qual público poderia se interessar em assistir a um documentário sobre tal tema.  

Ao aprofundar-se a pesquisa e as gravações, foi possível perceber que a expressão 

cultural é bem mais ampla e movimenta bem mais pessoas e empresas do que se 

imaginava, assim como a resposta positiva dos entrevistados em aceitação e curiosidade 

acerca do tema.  

Existem vários tipos de documentários, de acordo com a literatura da área. O perfil 

que mais se adequa à produção aqui desenvolvida é o definido por Nichols (2010, p. 35) 

como modo expositivo. Essa categoria de vídeo se preocupa mais com a defesa de 

argumentos do que com a estética apresentada e sua subjetividade. Um dos recursos 

bastante utilizados é a junção entre o que é dito e o que é mostrado. 

Assim, é exposta uma realidade ao público através do documentário produzido. 

Bernard (2008) indica que esse tipo de vídeo mostra aos expectadoras novas realidades, 
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a partir de uma série de elementos. Ele explica que: “Os documentários conduzem seus 

expectadores a novos mundos e experiências por meio da apresentação de informação 

factual sobre pessoas, lugares e acontecimentos reais, geralmente retratados por meio do 

uso de imagens reais e artefatos” (BERNARD, 2008, p. 02). 

 Portanto, a ênfase é a expressão cultural, analisada a partir de relatos de pessoas 

que estão diretamente envolvidas, relatando sua experiência, dando sua contribuição para 

a representação do que ocorre.  

Com as definições de audiovisual e vídeo-documentário apresentadas, é possível 

entender o objetivo e importância deste último. Na maioria das vezes, tal estrutura é uma 

tentativa de descrever um acontecimento real ou explanar sobre uma prática recorrente 

na sociedade.  

5 METODOLOGIA 

Para a construção deste projeto experimental, bem como do relatório, utilizou-se 

a metodologia de pesquisa bibliográfica e exploratória. A pesquisa bibliográfica foi 

utilizada para fazer um levantamento de dados de fontes variadas colocando o 

pesquisador em contato direto com o assunto abordado através de materiais produzidos e 

registrados a respeito do tema. Vale salientar que pouco material escrito foi encontrado 

sobre o tema.  

O que ainda se conseguiu encontrar, mediante pesquisas na internet, foram vídeos 

aleatórios referentes à prática dos paredões. Como se trata de um projeto experimental, 

além da pesquisa e do trabalho documentado na forma escrita, também foi produzido um 

vídeo do gênero documentário de média-metragem, de 23min03seg de duração, 

mostrando a realidade pesquisada através de pessoas que estão direta e indiretamente 

ligadas à prática cultural registrada.  

Houve um interesse em explorar o tema abordado no trabalho - a expressão 

cultural que são os paredões de som – uma vez que é uma prática bastante presente na 

região, e acaba tendo uma representação no Brasil inteiro, movimentando diversos 

setores. Uma temática que envolve cultura, identidade, representação social de um povo 

além do comércio em suas mais variadas formas - seja nas montadoras dos equipamentos 

de som ou mesmo na apresentação desses objetos que, muitas vezes, são a própria atração 

em festas.   

Utilizou-se também a pesquisa exploratória, onde entrevistas são feitas com as 

pessoas envolvidas com essa prática, na tentativa de solucionar os problemas propostos.  
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Pensar em pesquisa nessa área, é pensar em Selltiz (et al., 1967, p. 63 in GIL, 

2002, p. 412002), que ressalta: “Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: a) 

levantamento bibliográfico; b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas 

com o problema pesquisado; e c) análise de exemplos que ‘estimulem a compreensão’". 

Justamente como o autor descreve, empreendeu-se uma pesquisa bibliográfica. Além 

disso, foram utilizadas entrevistas abertas a pessoas vinculadas ao tema pesquisado, pois 

percebeu-se a necessidade de fazer perguntas diferentes a cada personagem, a fim de 

construir o vídeo documentário.  

Para esta produção entrevistou-se um historiador – pessoa que trabalha na área da 

comunicação e tem bastante afinidade com a cultura musical – que, não só abordou, mas 

contextualizou o objeto de estudo de forma histórica, falando sobre seu provável 

surgimento e disseminação. 

Conversou-se também com proprietários de 'paredões de som', admiradores dessa 

cultura e músicos locais, além de empresários que conseguem obter lucro de forma direta, 

por conta dessa expressão artística. 

Filmagens externas foram feitas, colhendo depoimentos de pessoas que 

concederam entrevista sobre o tema, além de registros feitos nos ambientes frequentados 

pelos proprietários e admiradores dessa prática. Por meio do vídeo, observa-se a cultura 

em questão e, principalmente, a opinião de quem a pratica.  

Para a elaboração deste projeto experimental levou-se em consideração três fases 

de muita importância: pré-produção - quando foi realizada a coleta de dados 

bibliográficos para leitura e escrita do relatório, além do contato com os entrevistados; a 

produção – onde foi criado um roteiro de gravação, entrevistas foram gravadas e 

coletadas imagens de apoio; e a pós-produção, que se refere à montagem, edição e 

finalização do produto.  A seguir, os detalhes cada uma destas fases do desenvolvimento 

deste material audiovisual serão explanados. 

 

5.1. PRÉ-PRODUÇÃO 

 

O trabalho de pré-produção começou no início do mês de agosto de 2016– 

pensando-se na marcação das sonoras (gravação de entrevistas que, posteriormente, serão 

utilizadas em reportagens, documentários) com os entrevistados e selecionando quais 

perguntas seriam feitas. Em seguida, foram realizadas reuniões com o Professor 

orientador do trabalho, Marco Escobar, para analisar a escolha dos entrevistados e 
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questionamentos. Docente e pesquisador definiram as perguntas, com acréscimos ou 

melhorias no direcionamento de algumas delas para que se tivesse um retorno mais 

positivo. Também foi feito um roteiro de gravação para ser seguido e que tudo pudesse 

acontecer conforme o planejado.  

Foi feito também um contato com dois acadêmicos do Departamento de 

Comunicação Social para que pudessem auxiliar na captação das imagens, visto que foi 

necessário conciliar horários com os entrevistados, agendando com antecedência para o 

caso de mudanças ou imprevistos.  

Observando a grande demanda do laboratório audiovisual, decidiu-se por não 

utilizá-lo nesta etapa, tornando nossos horários mais adaptáveis aos dos entrevistados e 

também por questão de locomoção, pois, além dos equipamentos e pessoal, era necessário 

contatar o setor de transportes, uma vez que os equipamentos e funcionários não poderiam 

ser transportados em veículos pessoais.  

Toda uma logística foi engendrada para a elaboração de roteiros e horários, 

alinhamento de ideias, conclusão de questionários para cada entrevistado, antes de sair a 

campo. Esse trabalho durou aproximadamente 20 dias.  

 

5.2. PRODUÇÃO    

 

Nesta etapa, iniciou-se o processo de gravação. Para os entrevistados não 

esquecerem das datas, um contato prévio com uma ou duas semanas de antecedência era 

feito, reiterando dia e hora marcados. As gravações tiveram início em meados de agosto 

(segunda semana) e se estendeu até o final de setembro. Logo após a gravação de cada 

sonora, era feita a decupagem do áudio (listagem de material gravado para posterior 

edição), já pensando no processo de edição e escolha de dos melhores trechos de cada 

entrevista para o documentário.  

Pode-se dizer que tudo transcorreu conforme previsto. Apenas mínimas mudanças 

de data para se encaixar na agenda dos entrevistados ou de nossa equipe, mas tudo dentro 

do prazo pré-estabelecido. Foram entrevistadas 10 pessoas para compor o vídeo e também 

colher informações para este relatório. Foram tomados depoimentos de um professor de 

História, um professor do conservatório de música da UERN, um profissional da mídia, 

o Secretário Executivo de Cultura de Mossoró, empresários, um Sargento da Polícia 

Ambiental Militar, além de pessoas que admiram a prática.  
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 De acordo com a disponibilidade dos equipamentos já citados, também utilizou-

se material do professor orientador: câmera de vídeo e microfone. Assim, em algumas 

sonoras, a imagem e o áudio eram colhidos simultaneamente pela câmera que possuía 

entrada para microfones.  

 Quando era utilizada a câmera que não possuía entrada para microfones, o áudio 

era captado de forma separada, através de um gravador de áudio da marca Sony. No 

processo de edição, esse áudio foi sincronizado com a imagem correspondente.  

 Tentou-se seguir um padrão de imagens com os entrevistados posicionados no 

centro ou levemente para um dos lados do vídeo. Era solicitado que respondessem as 

perguntas olhando para o entrevistador e, não, para a câmera, pois assim criava-se uma 

atmosfera de conversa, bate-papo, mais descontraído, até mesmo sem utilizar exatamente 

as perguntas do entrevistador. Esse formato de entrevista serviu para deixá-los mais 

tranquilos com a presença da câmera, sem necessidade de ‘encará-la’.  

 As imagens que não eram de entrevistados foram feitas nos dias das entrevistas e, 

também, em alguns outros dias, quando os locais típicos da realização da prática cultural 

foram visitados e observava-se alguma movimentação nas ruas, possibilitando a captação 

algumas imagens que enriqueceriam o documentário. Essas imagens de apoio foram feitas 

em plano aberto, outras em plano detalhes, valorizando a beleza das imagens. Considerou-

se o trabalho de produção realizado de forma satisfatória, com praticamente nenhuma 

dificuldade de gravar com os entrevistados, nem de conseguir imagens de apoio.  

 

5.3. PÓS-PRODUÇÃO 

 

Após todo o processo de gravação, deu-se início à etapa que talvez necessitasse 

de mais atenção aos detalhes: a pós-produção. Nela foi feita toda a edição e finalização 

do documentário. Começando em meados de outubro, seguiu até o início de novembro. 

Com o roteiro em mãos, foram feitos os encaixes de sonoras, montagens para abertura do 

vídeo e inserção de trilhas e músicas que dariam vida ao documentário. 

Esse processo teve colaboração do acadêmico de jornalismo Pompílio Neto, que 

possui conhecimento na edição de imagens em vídeo. O amigo foi também escolhido para 

a produção, uma vez que já havia ajudado e acompanhando nas gravações. Assim sendo, 

além de ajudar na conciliação de tempo e disponibilidade, ele possuía mais facilidade, 

justamente por ter participado de todo o processo. 
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 Algumas coisas que não estavam no roteiro foram acrescentadas, no intuito de 

enriquecer ainda mais a narrativa. Não aparece, no documentário, a figura do narrador.  

Então, as sonoras foram encaixadas para que o tema fosse descrito e a narrativa construída 

pelos personagens que fazem parte do vídeo. Inserções de textos foram feitas para 

acrescentar mais informações e fazer a junção entre um aspecto para outro. 

 O vídeo-documentário foi concluído com 23minutos e 03 segundos de duração – 

tempo suficiente para uma boa abordagem da temática, falando de aspectos culturais, da 

identidade do público e de quem está envolvido com tal prática, das formas de lucro da 

indústria cultural e de tudo que envolve essa expressão. Por ser um tema pouco explorado 

e por sua expressiva presença na região, a discussão foi considerada bastante válida. 

 

5.4 EDIÇÃO E FILMAGEM 

 

A produção de um trabalho audiovisual possui várias etapas. Tudo tem início na 

filmagem, que deve ser feita já com um olhar no trabalho de edição, facilitando e 

mostrando opções ao editor, para que ele possa tornar o vídeo mais dinâmico, objetivo e 

atraente para o público que vai assistir. Nesse sentido, constata-se que a edição é momento 

importante e que vai garantir – ou não – um resultado satisfatório para a peça televisiva 

que se elabora. 

Uma boa quantidade de imagens é necessária, de forma que sejam cenas 

suficientes para cobrir trechos do vídeo, tomadas interessantes, planos e detalhes que 

mostrem o que ainda não foi percebido e tornem a imagem esteticamente aceitável. Cabe 

ainda ressaltar que é preciso um adequado enquadramento dos entrevistados. “É 

importante que a filmagem seja feita de um modo que torne a edição possível. É preciso 

que haja cobertura suficiente para lhe dar opções e para que a cena funcione. Você não 

está filmando notícias, para as quais uma tomada por cena pode ser suficiente”, 

(BERNARD, 2008, p. 185). 

Partindo da teoria de Bernard, para este trabalho foram feitas imagens adicionais 

dos entrevistados, muitas vezes, quando os personagens estão em atuação em suas 

atividades profissionais, ou com a finalidade de mostrar a forma em que eles se 

encaixavam no tema.  

Ainda pensando na edição, dentro das fases de elaboração deste documentário, 

realizou-se uma decupagem da fala dos entrevistados, logo após cada entrevista. Esse 

processo constitui uma transcrição de tudo que era dito pelos entrevistados em cada 
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sonora. Tudo o que foi dito, era transcrito literalmente, inclusive com gírias, vícios de 

linguagem, expressões regionais, expressões idiomáticas, “gaguejos” etc. Assim, cabe 

ressaltar mais uma teoria a respeito da importância da transcrição do material captado nas 

entrevistas para uma peça audiovisual: 

 

Se você realizou entrevistas, deve tê-las transcrito, com precisão e 

integralmente. Não um resumo (“Dr. Ficher conversando sobre forças 

gravitacionais”), mas uma transcrição exata do que é dito, incluindo o “hum, 

hum, ele disse, ele disse, hum, bem, deixe-me retomar dizendo que a gravidade 

não é, ou seja...” Isso lhe poupará muito tempo depois, porque é provável que 

você volte a essas transcrições várias vezes durante o processo de edição e, 

busca de soluções para a história – (...)” (BERNARD, 2008, P. 202, 203). 

 

Dessa forma, foi feita a transcrição de cada sonora, o que veio facilitar o processo 

de escolha de cada trecho de entrevista que iria entrar no trabalho ou ser cortado. Em 

relação ao enquadramento dos entrevistados, procurou-se fazer o indicado para vídeo-

documentário. Lucena 2012 explica que: 

 

O plano médio com ligeiro deslocamento da figura central para um dos lados 

é esteticamente mais interessante e destaca apenas duas camadas de imagem – 

a do entrevistado e a do fundo. Do documentário contemporâneo, usam-se 

muito o plano fechado, o close no rosto e mesmo o big close, que dão outra 

dinâmica a entrevista. (LUCENA, 2012, p. 60) 
 

 

Exatamente dessa forma se procedeu neste trabalho audiovisual. Com o intuito de 

deixar o entrevistado em evidência, optou-se, ao enquadrar o personagem que falava, por 

algo que não chamasse muita atenção ao fundo, contudo, quando possível, mostrava-se 

algo que remetesse ao tema em questão.  Após esta etapa de filmagem de entrevistas e 

captação de imagens adicionais, partiu-se para a edição.  

Com o roteiro em mãos -  e já definidos os trechos de cada entrevista que entraria 

no trabalho -, os cortes das sonoras dos entrevistados foram feitos. Tal processo é 

importante, pois o trabalho possui uma faixa de tempo definida e essa edição contribui 

para que os expectadores entendam, de forma objetiva, o que cada personagem quer 

passar. 

Assim, são retirados trechos menos relevantes – uma vez que uma entrevista pode 

ser feita de forma longa -, e utiliza-se apenas o necessário para compreensão do tema 

como explica Bernard 2008: 

 



28 
 

Há duas razões principais para uma entrevista ser editada: o foco na 

informação e a redução do tempo necessário para que aquela informação seja 

passada. Uma pessoa pode falar durante dez minutos, uma hora, duas ou três 

horas, talvez para que no final sejam usadas apenas umas poucas tomadas, e a 

menos que o filme inteiro seja “uma conversa com”. É preciso condensar o 

material da entrevista de modo que não se altere o seu sentido inicial e seja 

mantida a fidelidade à intenção do falante. (BERNARD, 2008, p. 83) 

 

 

Após o corte das sonoras, foram inseridas as imagens dos entrevistados e demais 

cenas acerca do tema, de maneira a facilitar o entendimento do que se queria passar, bem 

como dar vida ao trabalho. Além disso, foram inseridas trilhas sonoras referentes à prática 

em questão e que pudessem ilustrar o que foi abordado no conteúdo apresentado sobre os 

paredões de som. 

Para fazer a conexão de uma sonora para outra -  incluindo imagens adicionais e 

trilhas -  não se utilizou narração, mas textos na tela, fazendo com que houvesse uma 

interação entre os personagens, e estes fossem contando a história do tema, com 

informações adicionais sendo colocadas por meio de textos e legendas. Novamente em 

Bernard (2008, p. 221): “Algumas vezes, cineastas “narram” filmes sem falar, pelo uso 

de textos em tela. Geralmente recorrem a cartões de título (texto sobre um fundo neutro) 

ou legendas (texto sobre uma cena) para acrescentar informações que, de outro modo, não 

seriam evidentes”. 

Optou-se por essa forma de narração para dar uma dinâmica mais interessante ao 

vídeo, com destaque para os personagens que contam como se desenvolve o tema 

abordado. O que não foi dito pelos entrevistados e considerou-se importante, foi colocado 

na tela em forma de texto para que os expectadores tomassem conhecimento e se fizesse 

uma ligação de um aspecto para a outro, bem como de um entrevistado para os demais.   

 

5.5 ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS  

Câmera 1:  Nikon D3100 

Câmera 2: Nikon D 5100 

Gravador: Sony ICD-PX312 

Microfone: Lapela duplo fio yoga em-6 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos últimos anos, tem havido um crescente interesse pelos paredões de som. A 

cultura de um povo deve sempre ser ressaltada, analisada e respeitada. Assim, o objetivo 

traçado para esse projeto experimental foi atingido, uma vez que retrata, através do 

documentário, a opinião daqueles que se mostram envolvidos nessa expressão cultural – 

seja por admiração, seja por lucro. 

Foram entrevistadas todas as pessoas consideradas necessárias para uma boa 

montagem do vídeo-documentário e compreensão do tema proposto. Houve poucas 

dificuldades nas gravações - algumas para conciliar horário da equipe com o dos 

entrevistados, outras de logística. Em linhas gerais, tudo ocorreu como previsto.  

As perguntas feitas foram planejadas para os entrevistados definidos, entretanto, 

à medida que os diálogos com os entrevistados aconteciam, eram acrescentadas ou 

excluídas algumas perguntas. Seguiu-se toda uma lógica e uma sequência de produção, 

desde a marcação de entrevistas, escolha do local, até a decupagem das sonoras e 

montagem do vídeo.  

Abordou-se o tema em questão por pensar que ele é uma manifestação cultural 

extremamente presente em nossa sociedade atual, principalmente no que se refere à região 

Nordeste, onde podemos sentir sua forte presença na cidade de Mossoró-RN.  

Vale salientar também, um leve preconceito observado por parte de quem não 

gosta da prática, assim este trabalho contribui para esclarecer que toda manifestação de 

um grupo de pessoas, se for constituída dos elementos necessários, deve ser considerada 

Cultura, como bem falou um dos entrevistados, o Professor Fabiano Mendes, e por isso, 

merece respeito.  

Portanto, pode-se concluir que a cultura dos paredões de som em Mossoró-RN é 

uma expressão cultural, de maneira que, com a produção do trabalho, foi possível 

observar seus vários e diferentes aspectos.  

Além de uma expressão cultural, esta prática envolve toda uma indústria 

comercial que lucra isso - sejam os empresários de equipadoras de som, de paredão de 

som ou ainda de som automotivo, além de donos de casas de eventos e clubes de shows 

etc. Muitas pessoas estão envolvidas e trabalham de forma direta e indireta com a prática.  

Pode-se dizer também que o ritmo mais tocado nesses equipamentos é o forró, 

contudo, foi interessante e válido compreender que os amantes da prática ouvem outros 
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ritmos, dependendo do local em que estão e o gosto musical das pessoas, mas, na maioria 

das vezes, o principal é o forró.  

Assim, espera-se que esse trabalho possa contribuir para um maior entendimento 

por parte das pessoas que não conhecem a temática abordada, bem como mostrar os 

diversos aspectos positivos dessa manifestação cultural. Espera-se que o vídeo-

documentário seja de fácil compreensão e abordagem interessante, ao discutir a temática 

e mostrar suas curiosidades e seu lado sério, haja vista muitas pessoas sobreviverem disso.  

Se abrir ao novo, sair da zona de conforto, buscar diferentes modalidades de 

expressão e manifestação cultural – tudo isso, derruba preconceitos e constrói uma nova 

visão de cultura. Essas foram as ideia que permearam o projeto e, através do 

documentário, ficarão registradas para desfazer intolerâncias e estreitar laços. 
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SINOPSE 

 

Toda manifestação humana realizada em conjunto pode ser considerada uma expressão 

cultural. Neste vídeo-documentário discute-se uma prática cotidiana observada, 

principalmente, na região Nordeste do Brasil, mas que vem se espalhando e ganhando 

força em todo território nacional. Os paredões de som ou os sons automotivos possuem 

diversos aspectos a serem pesquisados e abordados. Não se trata apenas de uma forma de 

lazer de um certo público, mas sim, de trabalho para muitas pessoas, divulgação para 

inúmeros artistas e expressão cultural de um povo. Ouvindo as diversas classes 

envolvidas nesta área, busca-se abordar seus diferentes pontos, focando na sua prática 

cultural, comercial e tenta-se identificar o ritmo mais ouvido nesses equipamentos e o que 

faz as pessoas gostarem tanto dessa prática. Inicialmente tida como algo de “baixo valor”, 

a cultura dos paredões não pode ser ignorada ou desrespeitada. Faz-se necessário buscar 

entender suas nuances, aspectos, pontos positivos e negativos e tentar compreender essa 

cultura tão presente na região.  
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APÊNDICE A - Cronograma 

 

DATA ATIVIDADE 

  

De 01 a 07 de agosto - Definição do trabalho 

- Elaboração das perguntas para entrevista 

- Criação do roteiro 

De 09 a 30 de agosto - Realização das primeiras entrevistas 

- Início da produção do Relatório escrito 

02 de setembro à 08 de 

outubro 

- Finalização das entrevistas 

- Captação de imagens de apoio (Paredões de som, 

locais que fazem festa com esse material etc.) 

- Produção do Relatório escrito 

15 a 30 de outubro - Edição das imagens 

- Reajustes no relatório 

06 a 12 de novembro - Entrega para apreciação do orientador 

- Correção do texto final 

16 de novembro Entrega oficial. 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista 

 

 

ENTREVISTADOS : 

 

 

Empresários: Hítalo Bruno e Israel Dantas. 

Professores: Fabiano Mendes e Gustavo Almeida.  

Praticantes da cultura/proprietários de som automotivo: Dikson Lima e Jerônimo 

Holanda.  

Secretário Executivo da Cultura de Mossoró: Dayvid Almeida. 

Compositor e cantor: Giannini Alencar. 

Profissional da mídia/Radialista diplomado: Raílson Carlos.  

Polícia Ambiental Militar (CIPAM): Sargento Laílson.  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA: 

 

1. EMPRESÁRIOS  

 

1.1 ISRAEL DANTAS 

- Como começou a história do ‘Bodim do Paredão’? 

- Qual principal produto? 

      - Como lucra com isso? 

- Como você vê essa prática? 

     1.2 HÍTALO BRUNO 

- Como começou a gostar de paredões, quando e como iniciou sua trajetória como 

empresário dessa área? 

- Qual o principal produto que você vende? 

- Como você define essa prática? 

     - Você observa mudanças na área empresarial? 
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- Você considera essa área lucrativa? 

- Considera essa prática uma cultura? Por quê? 

 

 

2. PROFESSORES 

 

2.1  FABIANO MENDES 

 

- Existe algum registro de quando e onde começou a ser praticada essa cultura? 

- Essa pratica pode ser considerada uma cultura? 

      - De que maneira essa prática constitui uma expressão cultural? 

 

2.2 GUSTAVO ALMEIDA 

 

- Essa cultura influencia de alguma forma a produção musical? 

- Quais instrumentos ficam em maior evidência nesse tipo de música? 

 

3. MANIFESTAÇÃO CULTURAL  

 

3.1 DIKSON LIMA 

 

- Como começou a gostar dessa prática e quando montou o primeiro som? 

- Com quantos anos montou o primeiro som? 

- Qual ritmo musical que mais escuta? 

- O que geralmente está fazendo enquanto ouve o som do carro? 

- Considera essa prática uma cultura? Por quê? 

 

3.2 JERÔNIMO HOLANDA 

 

- Como você começou a gostar dessa prática e quando montou seu primeiro som? 

- Qual ritmo você mais escuta em seu som? 

- O que está fazendo enquanto ouve o som automotivo? 

- Você considera isso uma cultura? Por quê? 
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- Essa prática é considerada um esporte? 

 

 

4. PROFISSIONAL DA MÍDIA/RADIALISTA DIPLOMADO 

4.1 RAILSON CARLOS 

- Como você vê essa prática? 

- Qual ritmo é mais tocado nos paredões? 

- Isso ajuda a divulgar as bandas (de forró)? 

- Existe uma forma de se obter lucro e/ou até alguma indústria que lucra com isso? 

 

5. SECRETÁRIO EXECUTIVO DE CULTURA DE MOSSORÓ-RN 

 

5.1 DAYVID ALMEIDA 

     - Como você enxerga essa prática? 

- Em sua opinião, se constitui numa expressão cultural? 

- Contribui de alguma forma com os artistas? 

6. CANTOR 

6.1 GIANNINI ALENCAR 

- Fale um pouco sobre as características das músicas “de paredão”? 

- Você já fez alguma música típica de paredão? 

- Além da batida, o que as letras dessas músicas ressaltam? 

- Essa prática contribui para o trabalho de vocês, artistas do meio? 

- No geral, como você compreende essa cultura? 
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ROTEIRO DE EDIÇÃO 

 

IMAGEM ÁUDIO 

  

SONORA DIKSON LIMA  

 

“Rapaz, é inexplicável, é uma coisa que 

vem desde pequeno, influenciando a 

gente e só tende a crescer” 

BAR DO JACARÉ  TRILHA – AUMENTE O SOM DO 

SEU PAREDÃO (JOÃO NETTO 

“PEGADÃO”) 

SONORA ISRAEL DANTAS 

 

“Porque isso antigamente tinha, mas não 

tanto era tanto como hoje em dia tem” 

SONORA GIANNINI ALENCAR  

 

“A gente trabalha em cima disso hoje em 

dia. É uma das opções de mídia que a 

gente tem, no nosso planejamento” 

 

BAR DO JACARÉ  TRILHA – AUMENTE O SOM DO 

SEU PAREDÃO (JOÃO NETTO 

“PEGADÃO”) 

SONORA JERÔNIMO HOLANDA  

 

“Essa paixão que eu sinto é igual qualquer 

pessoa sente por time de futebol, 

namorada, pai e filho. Há discussões entre 

pessoas, mas é uma coisa que você nunca 

larga, todo mundo odeio, mas você nunca 

larga”. 

TAKE ABERTURA – CARRETA DO 

BODIM  

PAREDÃO DO ENTREVISTADO 

DIKSON LIMA  

BAR DO JACARÉ  

TRILHA – AUMENTE O SOM DO SEU 

PAREDÃO (JOÃO NETTO 

“PEGADÃO”) 

SONORA FABIANO MENDES  

CARACTERES: FABIANO MENDES – 

PROFESSOR DE HISTÓRIA – UERN  

“Eu não saberia dizer quando começou né, 

porque assim... Sempre quando se procura 

historiadores, geralmente a primeira 

pergunta é saber a origem das coisas e de 

repente nem todas as manifestações 

sociais e culturais tem ponto de origem, 

ponto localizado no tempo que a gente 

possa dizer começou assim, começou 

assado. A inferência que eu faço né, é em 

relação aos trios elétricos, que muito 

provavelmente foi essa prática dos trios 

elétricos, um grande carro ou um carro 
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pequeno, mas com uma grande potência 

de som chamando a população pra ir atrás 

do trio elétrico né. Acredito que 

historicamente talvez o avô dos paredões 

seja os trios elétricos. Junta-se a isso uma 

prática cotidiana do brasileiro, que gosta 

muito de ouvir som em carro né. Aquela 

coisa de lavar o carro no domingo, abrir as 

portas do carro, ligar o som alto, era uma 

coisa meio que aceitável e a vizinhança 

pelo menos naquele dia, desde que não 

fosse cedo demais, aceitaria bem ficar 

ouvindo aquele, aquela música um pouco 

mais alta né. E acredito que a base...ai 

depois veio toda uma estrutura 

é...comercial pra implantar esse tipo de 

carro, as chamadas equipadoras, onde 

você tinha...começaram a desenvolver 

equipamentos específicos para aquilo, pra 

poder aguentar a potência do som. Ai 

depois veio os concursos e ficou uma 

prática cotidiana, daí você falar em prática 

cultural né. Acredito que a, um pequeno 

histórico do...sem amarrar muito quem 

seria dependente de quem e sem relação 

causal, eu acredito que seria por ai”. 

 

SONORA GUSTAVO ALMEIDA  

CARACTERES: GUSTAVO ALMEIDA 

– PROFESSOR DE MÚSICA / 

CONSERVATÓRIO-UERN  

“Na verdade eu acho que essa coisa do 

paredão é uma coisa que surgiu há dez 

anos atrás no máximo né...e assim eu acho 

que é uma coisa que realmente puxa pro 

lado comercial. O lado musical fica...é um 

pouco deixado de lado, assim... Quando se 

fala em paredão” 

 

SONORA RAILSON CARLOS  

CARACTERES: RAILSON CARLOS – 

BACHAREL EM COMUNICAÇÃO 

SOCIAL  

“Na realidade a prática do paredão, ela 

vem como uma forma bem inovadora né. 

As pessoas antes utilizavam a ferramenta 

do rádio, a TV e através de outras, é, 

outras mídias, até a rede social mesmo 

chegou a entrar nessa evolução. Mas, o 

paredão hoje, vamos dizer que ele agregou 

valor. Nesse momento ele agregou valor. 

Hoje existe aquela disputa de quem tem o 

maior paredão, de quem leva o maior 

som” 

FADE PARA FUNDO EM BLACK, 

LETRAS BRANCAS: CULTURA  

 

SONORA FABIANO MENDES   

 

“Cultura talvez seja um dos conceitos 

mais difíceis de definir, porque é um 

conceito ao mesmo tempo de fácil 
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percepção. Cultura, liberdade, são 

conceitos que nós consumimos facilmente 

todo dia e muito provavelmente por isso a 

sua definição é complicada. Mas, 

antropologicamente pode-se dizer que 

cultura são as manifestações humanas 

conjuntas, que definem um determinado 

aglomerado né, aglomerado humano 

localizável no tempo ou no espaço e que, 

no entanto, possui uma dinâmica própria, 

porque ninguém nasce com cultura.  

Então a cultura como uma prática coletiva, 

que também se dá no âmbito individual, 

mas que tem relação com o coletivo, ela 

passa majoritariamente por isso, pela 

manutenção dessas práticas, via 

ensinamento das gerações posteriores” 

SONORA ISRAEL DANTAS  

CARACTERES: ISRAEL DANTAS 

(BODIM DO PAREDÃO) – 

EMPRESÁRIO ‘CARRETA DO 

BODIM’ 

“Porque isso antigamente tinha, mas não 

tanto era tanto como hoje em dia tem. É 

tanto que hoje já tem várias carretas, 

vários caminhões grandes, igual o meu, 

até maiores já. E eu acho que virou uma 

febre, uma cultura, depois disso ai né, que 

começou a se expandir e tal, e as bandas 

falam muito, esse negócio de paredão. Ah 

paredão, paredão...eu acho que é isso ai” 

SONORA RAILSON CARLOS  "É um esporte, na realidade é uma forma, 

um divertimento, é um hobby né 

É um esporte. Eles sabem lá, como, como, 

é.. Como são, como são competidos, como 

eles podem diferenciar, a palavra é essa. 

Como eles podem se diferenciar e mais, 

como o próprio ‘Bodim’, que uma vez eu 

entrevistei, ele falou. ‘Eu tenho 35 graves, 

eu tenho tantos agudos, eu tenho isso e 

aquilo” 

SONORA GIANNINI ALENCAR  

CARACTERES: GIANNINI ALENCAR 

– CANTOR  

“É uma cultura que tá crescendo a cada dia 

e vai crescer muito mais, certo. E com 

relação a questão empresarial muita gente 

sobrevive disso, então assim, não é 

somente uma brincadeira não. Tem muita 

gente que vive de hobby, assim como tem 

muita gente que vive de hobby como 

artista, como qualquer outra profissão, 

mas, no fundo, no fundo, é sim uma 

cultura que tá sendo disseminada e muito 

rápido, por sinal. E economicamente 

falando, tem sim, tem a questão de 

equipadoras que sobrevivem disso. O 

cara, propriamente os donos de paredões 
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que alugam pra fazer festa, alugam pra 

fazer movimentos de política, alugam pra 

fazer aniversários etc.” 

BRUNO HÍTALO  

CARACTERES: BRUNO HÍTALO – 

EMPRESÁRIO ‘VIÚNA NEGRA 

PRODUÇÕES’  

“No Nordeste, principalmente, é uma 

cultura. Inclusive uma das coisas que eu 

comentei na política, a questão que na 

campanha política existe uma lei federal 

onde é proibido a questão do som 

automotivo, não pode ser utilizado. Só 

aquelas baratinhas e...Como um meio de, 

de divulgação e os carros de som de 

pequeno porte. Quando essa lei chega pra 

nossa região, os juízes já entendem de 

uma forma diferente, pelo fato da cultura 

ser diferente dos outros estados, então 

aqui, a cultura do paredão ela existe sim, 

mesmo que as vezes algumas pessoas não 

querem reconhecer como uma cultura, 

mas é sim” 

FADE PARA FUNDO EM BLACK, 

LETRAS BRANCAS: RITMO  

BAR DO JACARÉ  

SOBE SOM 

TRILHA: SOLTEIRO NÃO LEVA 

CHIFRE (JUNIOR VIANNA) 

SONORA GUSTAVO ALMEIDA   “Com o surgimento do forró eletrônico, o 

forró dos paredões, é...Bulbo’” de bateria 

muito na cara, a caixa da bateria...o 

contrabaixo muito na cara. Já 

instrumentos como guitarra ele é bem 

menos utilizado, ele é utilizado, mas ele 

não aparece muito, não tem muito aquela 

coisa de você ouvir, você não ouve com 

ênfase a guitarra, você ouve, se parar você 

sente a falta, mas também não é aquela 

coisa, a guitarra está em ênfase , 

entendeu? A sanfona é um instrumento 

que, que falou em forró, a sanfona tem que 

tá presente, mas no forró eletrônico ela 

também não é tão destacada como no forró 

tradicional, que é o forró de Luiz 

Gonzaga, de Dominguinhos etc.” 

SONORA RAILSON CARLOS  “Olha, é o seguinte...na realidade quando 

você fala o forró ou toca tudo. O que é o 

forró hoje? Eu acredito que hoje não tem 

mais banda de forró. 

Hoje, o ritmo mais tocado no Brasil é o 

sertanejo universitário. O sertanejo 

sempre teve, foi muito forte. Nós 

absorvemos muito o sertanejo, o próprio 

forró absorveu muito o sertanejo. Que foi 

com o ‘brasas do forró’ que tentou fazer a 

mistura do forró com o tal do ‘vaneirão’, 
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aquela coisa toda, bem sul/sudeste do país. 

Mas, quando a gente fala hoje o ritmo 

mais tocado no Nordeste as pessoas ainda 

lembram do forró” 

 

SONORA GIANNINI ALENCAR  “Músicas pra paredão elas têm uma 

característica muito interessante de 

balanço né. Quem tá com seu paredão ele 

quer ouvir o swing, eles falam muito disso, 

do swing. Então, tem que tá com o médio 

valorizado, o agudo bem explicadinho e o 

grave também. Quando tá tudo numa 

consonância bacana eles tocam no 

paredão. É tanto que quando existe algum 

desnível da questão de equalização eles já 

não tocam, porque pode dar algum 

problema na questão do material do 

paredão” 

CARRETA DO BODIM  

 

 

SOBE SOM, MÚSICA: MEU AMIGO 

GENIVAL (JUNIOR VIANNA)  

SONORA DIKSON LIMA  

CARACTERES: DIKSON LIMA – 

PROPRIETÁRIO SOM AUTOMOTIVO  

“Atualmente, é forró, né. Porque é o que é 

mais escutado aqui na nossa região né. 

Então sempre quando eu estou com os 

amigos, num sítio, numa casa de praia, 

tem pessoas ali, então eu tento deixar todo 

mundo a vontade, boto o que todo mundo 

está acostumado, que é o forró. Mas, em 

outros momentos, quando eu estou no 

carro, andando pela cidade, eu costumo 

escutar hip-hop também, e é interessante 

que antes de eu ter o som eu só de mala eu 

só escutava hip-hop, não, não tinha 

afinidade com o forró, vamos dizer assim. 

A partir do momento que eu botei o som, 

foi aí que eu comecei a criar mais gosto e 

escutar mais” 

SONORA JERÔNIMO HOLANDA  

CARACTERES: JERÔNIMO 

HOLANDA – PROPRIETÁRIO SOM 

AUTOMOTIVO  

“O ritmo mais musical, até da nossa região 

mesmo é o forró, como todos sabem. Acho 

que a maioria aqui escuta mais forró, mas 

assim eu gosto de variar, eu escuto forró, 

reggae, hip-hop, swingueira, axé, que eu 

gosto muito também, desde meus 15 anos 

que eu já escutava e agora com o som eu 

boto também pra variar, porque eu gosto, 

me identifico muito com as músicas” 

PAREDÃO VIÚVA NEGRA  SOBE SOM 

MÚSICA: CORONA (AVIÕES DO 

FORRÓ) 
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FADE PARA FUNDO EM BLACK, 

LETRAS BRANCAS: MERCADO 

ECONÔMICO  

 

 

 

SONORA GUSTAVO ALMEIDA  “A intenção do paredão é o quê? Vender 

um produto, vender uma banda, pra que 

essa banda fique em evidência de alguma 

forma, o paredão é justamente pra tentar 

fazer com que um determinado produto, 

uma determinada banda apareça mais do 

que as outras. Até é muito natural a gente 

ouvir: é pra tocar do paredão, a banda dos 

paredões. Isso acontece porque? Porque 

realmente o pessoal, a galera jovem de 

hoje em dia, é muito ligada a coisa da 

pressão, é tanto que os “playboys”, todo 

mundo quer ter um paredão...por quê? 

Porque ele quer chegar num canto e quer 

chamar atenção mais do que o outro, né 

isso? E o que é que ele quer ouvir no 

paredão? Ele não coloca uma música de 

Caetano Veloso, de Chico Buarque, uma 

música de Djavan. Normalmente o que 

rola é uma banda de forró e de preferência 

uma banda de forró que trabalhe quanto 

mais pressão, quanto mais volume, quanto 

mais aaahhhh, zoada, é o que o pessoal 

quer né” 

CARRETA DO BODIM   SOBE SOM 

MÚSICA: EU QUERO VER AS 

NOVINHAS NO CHÃO (AVIÕES DO 

FORRÓ) 

SONORA RAILSON CARLOS  “Eu não conseguia entender como eles 

faziam um investimento tão alto, né. Um 

investimento tão alto, pra um retorno que 

não seria tão significante. Aí você me 

pergunta eles ganham com isso? Hoje eles 

ganham. Tipo, existe bandas no mercado, 

que elas fazem questão de ter o seu próprio 

paredão de som pra divulgar o trabalho, 

eles fazem investimento altíssimo. No 

caso, tanto de som, a questão de estrutura 

né, a estrutura do paredão, como também 

eles fazem festa sozinhos né. Tipo, sem a 

presença de bandas. Só CDs rolando lá e 

através de uma mesa de som, muitas 

vezes, operada de forma, com um controle 

remoto, eles fazem uma seleção musical lá 

de acordo com o clima da festa. Eles 
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fazem a praticamente a noite toda essa 

brincadeira e chega a render até um valor 

legal. Porque, o seguinte, se hoje você for 

contratar uma banda de forró hoje pra 

tocar, ou qualquer outro gênero, pra tocar 

num evento privado ou público mesmo. 

Mas, num evento privado...você tem gasto 

com hotel, você tem gasto com a própria 

banda, com o cachê não é barato. Quando 

ela não vem no cachê fixo ela vem com 

60% da bilheteria, praticamente só pra 

banda, onde os 40% vem pra estrutura 

física e organizacional. Ai você vem com 

‘n’ fatores, pra poder chegar aos 100% de 

faturamento ou de receita né, que a banda 

tem que ter ou no caso, que o evento tem 

que ter pra poder arcar com os custos. 

Quando você leva o paredão esse custo 

diminui praticamente 50, 60%, os mesmos 

60%, só que ele volta entendeu? Então, se 

torna muito mais barato. Você tem o 

combustível, você já tem a estrutura, 

encosta a estrutura em algum local, 

privado. As pessoas entram da mesma 

forma e você não tem o gasto, entendeu?” 

BAR DO JACARÉ  

 

SOBE SOM  

 

SONORA ISRAEL DANTAS  “Hoje nós somos, graças a deus, já somos 

a atração. Muitos eventos nós já fazemos 

só né. Muitos não, a maioria dos eventos a 

carreta toca só né e nós somos atração dos 

eventos e muitas vezes também tocamos 

junto com as bandas de forró” 

CARRETA DO BODIM  SOBE SOM 

MÚSICA: MEU AMIGO GENIVAL 

(JUNIOR VIANNA) 

SONORA BRUNO HÍTALO  “Mas no meu caso, hoje, é a questão de 

trabalho, a gente utiliza ele pra ganhar 

dinheiro. Hoje é um serviço a mais que 

minha empresa presta. A gente “puxa”, já 

“puxamos” carnavais, arrastões, fizemos 

eventos com micaretas, é... ‘Umarizal 

Fest’, ‘Jegue Folia’, em Mossoró mesmo, 

fizemos o, fizemos...eventos na praça, o 

07 de setembro, o 30 de setembro em 

Mossoró, fizemos já vários eventos aqui. 

Puxamos eventos da igreja católica como 

procissão, puxamos eventos do Shalom, 

puxamos então vários tipos de eventos. 
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Dependendo do ponto de vista, sim, 

dependendo da forma que você trabalhar, 

sim. Para mim é uma forma de ganhar 

dinheiro, é um meio lucrativo, é um 

serviço que minha empresa presta. Para 

muitos é só questão de hobby, você 

trabalha na semana e você tem um som 

automotivo para você ir para a praia, 

escutar com seus amigos é....Um lazer, né. 

No meu caso não, porque eu passo 

praticamente a semana estamos em 

reunião, no final de semana eu não tenho 

como utilizar isso aqui pra lazer, então 

utilizo como uma forma, como uma 

segunda opção pra ganhar dinheiro, então 

o meu interesse é esse. Eu costumo até 

brincar com meus amigos do som 

automotivo, que se não for pra ganhar 

dinheiro eu deixo ele guardado, entendeu? 

Então ele fica guardado lá em casa, pode 

passar meses. Quando as vezes, a pessoa 

pega um mês agora como o mês de 

dezembro, o mês de novembro que vamos 

entrar agora, é bem corrido” 

PAREDÃO VIÚVA NEGRA  SOBE SOM 

MÚSICA: HOJE EU TÔ PRA 

SACANAGEM (JONAS ESTICADO) 

FADE PARA FUNDO EM BLACK, 

LETRAS BRANCAS: FISCALIZAÇÃO  

“Pra poluição sonora não existe limite, tá 

certo. Porque, se for uma zona residencial 

o limite vai ser bem baixo e qualquer coisa 

vai dar realmente poluição sonora. Se ela 

for industrial o limite lá vai ser alto, mas 

se tiver algum equipamento de som, que 

venha ultrapassar o volume, então 

também vai dar a poluição sonora.  

Entre o início do ano até o mês de julho, 

nós tivemos 828 ocorrências. Dessas 828 

ocorrências que a gente atendeu, delas 

foram 467 ocorrências de poluição 

sonora” 

PAREDÃO VIÚVA NEGRA  

CARRETA DO BODIM  

BAR DO JACARÉ  

SOBE SOM  

MÚSICA: ESCUTA AI (FORROZÃO 

DO BRIOLA) 

SONORA DAYVID ALMEIDA  

CARACTERES: DAYVID ALEMEIDA 

– SEC. EXECUTIVO DE CULTURA 

DE MOSSORÓ-RN  

“Hoje, devido a essa limitação, acredito 

que as bandas têm procurado mais outras 

formas de divulgação do seus trabalhos, 

ainda existe muita banda que, tipicamente, 

ah essa banda é mais de paredão, tá 

estourada em paredão né, mas por essas 

restrições da lei, acredito que as bandas 
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têm procurado outras formas de 

divulgação, mais acessíveis né, a 

população e mais democráticas também” 

SONORA GIANNINI ALENCAR “A gente trabalha em cima disso hoje em 

dia. É uma das opções de mídia que a 

gente tem, no nosso planejamento. Além 

de rádio, de CDs, de rede social, de mídia 

de rua, tem o paredão de som, tá dentro 

dessas mídias. Tem que existir, porque 

como eu já falei a pouco tempo, eles 

atingem muita gente. Se o paredão tiver 

ligado pra 200 pessoas, todas 200 vão 

ouvir. Se o paredão tiver ligado pra uma 

festa de mil pessoas, todas vão ouvir. 

Então, é uma mídia direta e totalmente 

ligada. Quem tá escutando o paredão, tá 

escutando seu CD, já é o seu show” 

DIKSON MONTANDO O SOM SOBE SOM 

MÚSICA: BEBA MAIS (JONAS 

ESTICADO) 

SONORA DIKSON LIMA  “É, geralmente é em momento de lazer, 

num aniversário, numa reunião de família, 

é....de amigos, numa praia, num sítio, 

geralmente é nessas ocasiões que a gente 

se junta e, claro, geralmente tem bebidas 

também né” 

SONORA JERÔNIMO HOLANDA  “É num momento de lazer, que a pessoa 

pode ligar, ficar tranquilo, se divertir, com 

alguns amigos ou familiares, vou muito 

para a praia, ligo o som lá, que pode, é 

mais liberal, do que dentro mesmo da 

cidade, vou pra uma cidade, pronto, a 

cidade que eu vou frequente é a serra do 

mel, lá a pessoa pode ligar, aumentar um 

pouco mais o volume, que ninguém se 

incômoda, não vai ter queixa de 

reclamação, isso é uma coisa também que 

eu respeito muito e sempre prezo o 

respeito pelos outros, a respeito do 

volume, não é porque eu tenho som bom, 

que eu vou poder aumentar em qualquer 

canto, em qualquer lugar” 

SONORA GIANNINI ALENCAR   “As letras de paredão ressaltam essa 

questão de juntar galera, de tá com a 

curtição, com a mulherada, de bebida, de 

equipadora, de carro equipado, carro 

rebaixado, de roldão, teto solar, de DVD. 

Eles falam muito da ostentação em si, por 

isso que essa cultura de ostentação deu 

uma, cresceu muito, teve um crescimento 
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muito grande, devido essa questão dos 

paredões. Sem dúvida é uma mídia muito 

grande. Quem escuta som, o som 

consegue atingir muita gente. E ai eles 

começaram a falar sobre isso, e a gente vai 

se adaptando, quando a música tem um 

balanço bom eles tocam no paredão, e ai 

as coisas foram sendo adaptadas, vamos 

botar pra rodar no paredão” 

 

GIANNINI TIRANDO A SANFONA 

DA CAIXA E SENTADO  

PAREDÃO VIÚVA NEGRA 

SOBE SOM 

MÚSICA: BEBA MAIS (JONAS 

ESTICADO 

SONORA FABIANO MENDES  “Ela tem esses elementos que eu já havia 

falado antes né, ela tem uma coletividade, 

que tem um modo específico de se 

comportar diante dessa manifestação né, 

que é, que é o paredão. Está associado a 

elementos muitos específicos, bebida, a 

música majoritária que se usa é uma 

música também específica, forró, né. Um 

paredão tocando um ‘heave metal’, por 

exemplo, pode, claro que pode, vai causar 

estranhamento? Vai, desde que...se ele 

tiver parado num bar, tocando ‘heave 

metal’, por exemplo, ou tocando um 

próprio rock brasileiro mais pesado, as 

pessoas vão logo pedir, toca fulano, toca 

sicrano. Então, porque, porque está 

introjetado, está apreendido que aquela 

manifestação tem a ver com determinados 

elementos, nesse caso específico, a música 

né. Está associado à festa, está associado a 

também uma, uma autoafirmação de 

determinado grupo né...um paredão 

enorme, que tem o som superpotente, 

pertence a quem? Pertence a fulano, e isso 

vai gerando um...ai é onde entra o âmbito 

individual” 
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