
Roteiro de análise sonora e cinésica 

Este roteiro é uma orientação para o professor guiar a análise da entrevista em 

seus aspectos sonoros e cinésicos e, portanto, não deve ser apresentado aos 

alunos. Não pretendemos fazer uma análise exaustiva, mas propiciar a 

introdução dos alunos na  interpretação de alguns destes fatores. 

Tempo do 
vídeo 

Descrição do gesto/inflexão 
de voz 

Possível análise 

0:22  Paulo Tatit sorri abertamente e 
acena para a câmera. 

O sorriso e o aceno 
transmitem a ideia de 
abertura para o diálogo e 
simpatia. 

0:22  Sandra Peres mantém braços 
levemente cruzados e um 
sorriso fixo. 

A postura transmite 
incômodo e fechamento para 
o diálogo.  

0:48  Sandra Peres responde a 
primeira pergunta 
gesticulando, sorrindo e 
falando quase sem pausas. 

A cantora se apressa em dar 
uma resposta completa 
brevemente a fim de concluir 
rapidamente a entrevista. 

0:48  Paulo Tatit demonstra que vai 
interromper e começar a falar. 

O cantor desiste de 
interromper a fala da colega 
ao ver que ela pretende 
comandar o discurso. 

1: 18  A entrevistadora Mariane Bigio 
gesticula com a mão esquerda 
e comprime os músculos do 
rosto ao fazer a pergunta. 

O gesto e a expressão facial 
refletem o cuidado e a 
precisão a que a pergunta faz 
referência sobre o trabalho da 
dupla. 

1:28  Sandra Peres inclina a cabeça 
levemente para a direita, 
comprime os músculos do 
rosto e abre, em seguida, um 
sorriso. 

A postura pode representar 
uma crítica à pergunta da 
entrevistadora, em que se 
coloca o respeito como 
pioneirismo. Com um pouco 
de sarcasmo a cantora 
demonstra que o respeito não 
é pioneirismo. 



1:35  Paulo Tatit interrompe a 
colega e responde com 
semblante sério e poucos 
gestos. 

Paulo Tatit percebe que a 
colega tende à ironia em sua 
resposta e redireciona o 
discurso para uma explicação 
séria e serena. 

1:44  Sandra Peres diz em voz baixa 
algumas frases que 
complementam a fala do 
colega. 

A cantora mostra como o 
discurso de ambos estão 
coordenados ao perceber as 
frases que faltam a Paulo Tatit 
e rapidamente as diz, 
cooperando com a fala do 
colega. 

1:49  Sandra Peres sorri para algo 
fora da câmera 
(provavelmente uma criança) e 
acena com os dedos. 

A cantora demonstra 
dispersão em meio à 
entrevista ao acenar para algo 
que acontece fora dela. Pode 
indicar que sua atenção está 
voltada para o show e seu 
público (a entrevista é feita 
pouco antes do show) e não 
para a entrevista em si. 

2:16  Paulo Tatit encaminha para a 
conclusão de sua resposta. Faz 
gestos com as mãos e dá 
ênfase à palavra “bom”. 

A palavra “bom” é enfatizada 
pelo cantor para concluir sua 
resposta: a música deve ser 
boa independentemente se é 
para crianças ou outro 
público. 

2:33  A entrevistadora Cláudia 
Bettini faz gestos com a mão 
direita e acena positivamente 
com a cabeça. 

Os gestos da entrevistadora 
indicam que ela já está 
satisfeita com a resposta e 
que realizar a próxima 
pergunta. 

2:54  A entrevistadora Cláudia 
Bettini faz a pergunta e sua 
colega, Mariane Biagio, a 
interrompe para substituir o 
termo “ídolos” por 
“referências”. 

A entrevistadora Mariane 
conclui, ao ler a expressão 
dos entrevistadores (que 
tentam compreender a 
pergunta e responder), que a 
palavra ídolos pode não ter 
sido a mais precisa, por isso 
substitui por “referências”, ao 



mesmo tempo que gesticula 
com a mão esquerda, 
chamando a atenção dos 
entrevistados. 

3:08  Paulo Tatit, com atitude séria, 
mas sobrancelhas levantadas, 
busca confirmar a pergunta. 
Sandra Peres inclina a cabeça 
para a direita e inicia a 
resposta. 

A atitude da dupla demonstra 
insatisfação com a pergunta, 
talvez por sua imprecisão. 
Paulo Tatit procura, 
perguntando, fazer com que 
as entrevistadoras 
redirecionem a pergunta. 
Sandra Peres, que está mais 
incomodada, direciona a 
resposta com uma 
enumeração exaustiva de 
“referências”. Essa atitude 
pode transmitir uma atitude 
pedante, procurando se 
afirmar como mais 
conhecedora de seu campo 
que as entrevistadoras. 

3:08  As entrevistadoras sorriem ao 
ouvir a resposta. 

As entrevistadoras parecem 
satisfeitas com a resposta. 

3:17  Paulo Tatit toma para si a 
continuidade da resposta e 
gesticula com a mão direita. 
Sandra Peres sorri, mas cruza 
os braços. 

Paulo Tatit procura direcionar 
a resposta com seriedade e 
serenidade, Sandra Peres, por 
outro lado, sorri com certa 
ironia e demonstra se fechar 
à conversa ao cruzar os 
braços. 

4:03  Paulo Tatit segue com sua 
resposta inflexionando 
fortemente as palavras “tudo”, 
“naturalmente”, “mundo”, 
“África”, e “Caymi”, e gesticula 
amplamente com os braços. 

Paulo Tatit procura em sua 
resposta, e ao sublinhar 
algumas de suas palavras 
acompanhadas de gestos 
amplos, que as referências 
são infinitas para qualquer 
músico, e extrapolam a 
limitação que a palavra 
“referências implica”.  

4:15  Sandra Peres, por duas vezes, 
olha para fora do “cenário” da 
entrevista. 

Acompanhado dos braços 
ainda cruzados, a atitude 
mostra inquietação com a 
entrevista e demonstra 
dispersão em relação à 



conversa. 

4:50  Paulo Tatit gesticula para 
enfatizar as palavras “afasta” e 
“aproxima”. Sandra Peres 
mantém braços cruzados e 
desfaz seu sorriso e as 
entrevistadoras sorriem, e 
Cláudia gesticula com a mão 
direita e acena com a cabeça.  

Paulo Tatit procura explicar 
detalhadamente seu processo 
de produção. Sandra Peres 
segue expressando 
incômodo, e as 
entrevistadoras parecem 
satisfeitas com a resposta, 
embora Cláudia já procure 
interromper para realizar a 
próxima pergunta (talvez 
incomodada com a 
inquietação da entrevistada). 

5:18  Paulo Tatit segue com seu 
discurso. Mariane põe a mão 
no queixo. Cláudia sorri, mas 
se agita, Sandra Peres olha 
diversas vezes para os lados e 
chega a suspirar.  

O tempo de discurso de Tatit 
parece incomodar as três 
demais participantes. Sandra 
Peres chega a suspirar, talvez 
para sinalizar ao colega (que 
não a observa diretamente) 
que é momento de encerrar o 
discurso. 

5:42  Após um corte de cena no 
vídeo, há enquadramento dos 
entrevistados. Sandra Peres 
sorri, ao lado de Tatit que 
também sorri, e ela gesticula 
ao iniciar a despedida. 

Após o corte do vídeo*, 
Sandra Peres assume nova 
postura, mais positiva agora, 
talvez porque a entrevista se 
encaminha para o fim. Após 
deixar claro em suas palavras 
o que demonstrou ao longo 
de toda a entrevista (que 
estava com foco no show 
prestes a começar) se 
despede sorrindo e acenando 
ao lado de seu colega e das 
entrevistadoras. 

 

*Embora não saibamos o porquê do corte do vídeo, podemos intuir que Sandra 

Peres tenha se manifestado para procurar encerrar a entrevista. 


