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INTRODUÇÃO

Esta conversa é resultado de um encontro entre Leonardo Heiblum, Jacobo Lieberman, 
Antonio Pinto e Andrés Sánchez, compositores de música para cinema. Foi gravada (em 
espanhol) umas horas antes do concerto de encerramento do IV Laboratório de Música 
para Cinema na Cidade do México (2013). 

O Laboratório de Música para Cinema é um espaço de criação e diálogo, promove 
a comunicação entre compositores e realizadores durante o processo de composição da 
música de um filme. Os participantes têm uma trajetória de destaque e o edital é aberto 
a compositores profissionais que residam na Ibero América, para que recebam assesso-
rias, assistam às aulas magistrais, mesas redondas e participem ativamente em exercícios 
práticos e conversas com outros compositores e realizadores.

A primeira edição do Laboratório de Música para Cinema foi realizada em 2009 
como um dos Laboratórios de Cinema e Criação, fundados em 2008 por Bertha Navarro, 
produtora mexicana, que organizou os primeiros laboratórios em 1993 como parte do 
programa internacional do Instituto Sundance. Atualmente, os laboratórios recebem 
apoio do Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) e da Cátedra Ingmar Berg-
man da UNAM, e seguem a metodologia do Instituto Sundance, o qual colabora através 
da participação de seus assessores criativos.

Leonardo Heiblum participou como assessor do Laboratório de Música para Cine-
ma desde o início e Andrés Sánchez participa desde 2012. Na quarta edição, em 2013, 
Antonio Pinto foi convidado como professor e Jacobo Lieberman como músico para a 
apresentação final.

www.cinema23.com
Publicação gratuita, proibida a comercialização.
A reprodução total ou parcial dos textos e imagens contidos nesta
publicação é proibida salvo prévia autorização do editor.
CINEMA23 celebra as diferentes opiniões expressas por seus integrantes.

Este livro foi impresso em novembro de 2015.
A impressão consistiu de 1500 cópias.
Impresso no México | 2015
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filmagem, na maioria das vezes continua sendo algo que se soma ao final, quando já é 
tarde demais.

Nesta conversa, Antonio Pinto e três dos Los Shajatos (Andrés Sánchez, Jacobo 
Lieberman e eu) discutimos sobre alguns dos problemas com que se encontra um mú-
sico quando colabora com um filme e também sobre o que é a música de cinema para 
nós. A maioria dos músicos que fazem cinema na Ibero-América chegaram a aprender 
seu ofício de maneira autodidata. Até pouco tempo atrás não existia a carreira de música 
para cinema, e em muitos países ela ainda não existe. Esses encontros de diferentes mú-
sicos permitem conhecer um ponto de vista de compositores a diretores, produtores e 
outros colegas do meio cinematográfico, e aos mesmos músicos conhecer e se enriquecer 
com maneiras distintas de fazer o mesmo trabalho. Tomara que assim também possam 
enriquecer os filmes. 

Pessoalmente, como compositor e engenheiro de som, fazer música para cinema 
me permite experimentar com os sons do planeta para criar música, que é o que mais 
gosto, e misturar a música com o som, que afinal é a mesma coisa. Mas também me 
transformou muitíssimo o ajudar a contar mil histórias e o conhecer gente maravilhosa 
de todas as esquinas do mundo.

Leonardo Heiblum (Cidade do México, 1970) estudou piano, composição, tabla da 
Índia, música latino-americana, som jarocho e engenharia de gravação. Trabalhou como 
engenheiro e assistente musical de Philip Glass e com seu diretor musical, Michael Ries-
man. Participa do resgate da música tradicional, em especial do som jarocho. É funda-
dor dos seguintes grupos, onde toca tabla e jarana: Los Shajatos, Pare de sufrir, Wako 
Texas e La operación jarocha. É o diretor musical da cerimônia de premiação do Prêmio 
ibero-americano de cinema Fénix.

LEONARDO HEIBLUM

Fazer música para cinema é maravilhoso; é utilizar algo tão belo e poderoso como a 
música, para fazer cinema. É colaborar com um diretor, aprender a ouvir e a entender 
que a música não é a protagonista, para juntos criarmos um filme. O cinema talvez seja 
a arte mais interdisciplinar que temos.

Desde seu início, o cinema foi imagem e música; música ao vivo, como a ópera. 
Mas diferente da ópera, que nasce como um libreto e com uma partitura, no cinema a 
música se incorporava ao final do processo, mas ou menos como acontece agora...

Com o tempo apareceu o som impresso no negativo do filme e com isso foi desa-
parecendo o músico ao vivo. Os diretores começaram a ter ingerência em como, quando 
e onde havia música em seus filmes. Assim, a complicada tarefa de entender-se com o 
compositor nasceu a menos de 100 anos.

A força da música no cinema é indiscutível. Pode fazer com que um bom filme seja 
mal ou que seja uma obra de arte. É difícil e delicado não estragar um filme com a mú-
sica. A comunicação entre o diretor e o compositor é um processo misterioso do ofício 
cinematográfico. Muitas vezes, para falar com um compositor, os diretores não contam 
com as ferramentas que têm para falar com um fotografo, um roteirista, um ator ou um 
editor. Com os músicos a comunicação é mais difícil, mais empírica; é uma química que 
existe ou não, entre o diretor, o compositor e o filme.

Os músicos para cinema têm que descobrir a maneira de entender o diretor, de 
entender o filme, e de compor a música que vai funcionar em benefício dele, não da 
música em si. As regras musicais podem desaparecer em benefício do filme. “O músico 
para cinema está fazendo cinema”, como diz Antonio Pinto. Não é um músico; é um 
cineasta que colabora com a linguagem que conhece, a música, para realizar a obra 
completa, o filme. 

O cinema é uma disciplina relativamente jovem, apenas 125 anos de existência, 
pouco mais que o ser humano mais velho na terra, e no processo de integrar tantas artes 
tão diversas, a música continua ficando um pouco de fora. Nas escolas de cinema quase 
não se ensina música, e os músicos que fazem música para cinema muitas vezes não têm 
ideia da linguagem cinematográfica.

O cinema é uma arte onde muitas disciplinas artísticas se encontram, como acon-
tece com a ópera. O diretor e o produtor devem ter em conta todas as áreas que vão 
participar na produção do filme. Muitas vezes se esquecem da pós-produção e em mais 
de uma ocasião chega o momento da pós e eles se dão conta que necessitam da música. 
Em poucos casos o músico é integrado desde o começo do roteiro ou desde os dias de 

*NOTA: Leonardo Heiblum e Jacobo Lieberman têm o estúdio de gravação Audioflot 
(ver página 7).
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JACOBO LIEBERMAN

Minha relação com a música para o cinema é complicada. Para começar, cada vez que há 
um novo projeto, penso que não vou poder fazê-lo, que dessa vez não vou ter nenhuma 
ideia, de verdade, agora sim não vai acontecer, é sério! E é também uma relação contra-
ditória. Às vezes me fascina fazer e às vezes odeio; às vezes me parece o melhor trabalho 
do mundo e às vezes preferia colocar uma barraquinha de tacos. Por isso não participo 
dos cursos de música e cinema que meus amigos fazem. O que vou dizer aos jovens 
músicos que por alguma razão querem fazer música para cinema? “ Pensa bem, às vezes 
é um pesadelo.” Para que transmitir a eles a minha própria ambivalência? Seria absurdo.

Minha maneira de começar a fazer música para o cinema foi um pouco circuns-
tancial. Tinha amigos que estudavam cinema e me pediam para fazer a música para 
seus exercícios, e assim, pouco a pouco, os curtas foram se alongando até que chegou 
o primeiro longa. Acho que foi graças a esse primeiro filme que segui nisso: Crónica de 
un desayuno, dirigida por Benjamín Cann. Essa foi a melhor experiência que tive, me 
entendi de imediato com Benjamín, ele me deu liberdade absoluta e desde então nos 
tornamos bons amigos. Os problemas começaram com o segundo... Se tivesse sido ao revés, 
se o segunda tivesse sido o primeiro, acho que eu teria voltado atrás e voltado ao rock & roll 
ou a qualquer outro lado, mas como Crónica... foi tão boa experiência, segui, na busca 
dessa sensação da primeira vez. Igual aos cocainômanos, que sempre buscam sentir isso 
que sentiram na primeira vez e que por vezes quase conseguem, mas nunca é igual.

Suponho que tenho pouca tolerância ao fracasso; quando faço algo que não fun-
ciona ao diretor, me sinto péssimo. Então, depois de um par de dias difíceis, volto ao 
trabalho, e tenho que dizer que muitas vezes depois das mudanças que pedem, a música 
fica melhor que antes. Nem sempre, mas muitas vezes sim. Agora mesmo estou trabal-
hando na música de um documentário e por alguma razão que desconheço, em lugar de 
fazer um par de peças, mostrá-las e ver com a diretora se esse era o caminho correto ou 
não e a partir disso seguir, me lancei a fazer toda a música sem mostrar nada antes (e não 
é pouca). Aliás, daqui a algumas horas vou à casa dela “falar” sobre a música e tenho um 
problema, porque se ela quiser algumas mudanças, tudo bem, mas se se todo o caminho 
estiver mal, não sei o que vai acontecer.

Talvez eu minta quando digo que não sei porque fiz toda a música de uma só taca-
da. Fiz assim porque isso é realmente o que eu gosto: quando estou só em meu estúdio 
compondo, esse momento em que você consegue conectar a sua imaginação com as 
imagens e as coisas fluem (ou é isso que você acha) é maravilhoso. Melhor que as dro-
gas! Apesar de que um whisky ou um mescal de vez em quando ajudem a essa ilusão. 

Confesso que para mim, tudo o que vem depois da composição é um baque: as reuniões, 
a produção e gravação, a mixagem, etecetera; esses processos já não me interessam tanto, 
inclusive as estreias (ou sobretudo as estreias).

Muitas vezes me pergunto que teria passado se eu tivesse tomado outro caminho 
na música. Impossível saber. De todos os modos, o que é certo é que posso fazer o que 
quero, e isso é combinar trabalhos por encomenda com projetos pessoais. E nesse mo-
mento é isso que faço.

Jacobo Lieberman (Cidade do México, 1970) faz música.

Leonardo Heiblum e Jacobo Lieberman têm o estúdio de gravação Audioflot, onde 
produzem música para todos os tipos de artes visuais, assim como música original e 
tradicional. Há vários anos, são considerados os principais compositores de música para 
cinema no México. Entre seus trabalhos mais reconhecidos estão as músicas dos seguin-
tes filmes: Allende mi abuelo Allende, de Marcia Tambutti Allende, vencedora do prêmio 
El Ojo de Oro de melhor documentário no festival de Cannes de 2015; La jaula de oro, 
dirigida por Diego Quemada-Diez, premiada no festival de Cannes de 2013; MariaFull 
of Grace (Maria, cheia de graça) e The Forgiveness of Blood (O perdão do sangue), de Joshua 
Marston, esta última vencedora do Urso de Ouro de melhor roteiro no festival de Ber-
lim de 2011; The Girl, de David Riker; Flight of the Butterflies (O vôo das borboletas), de 
Mike Slee, vencedora de todos os prêmios en GSCA 2013, incluindo o de melhor música; 
Arráncame la vida, de Roberto Sneider; Desierto adentro e La demora, de Rodrigo Plá, 
esta última vencedora de vários prêmios internacionais, incluindo o de melhor música 
no Festival de Habana e no Festival da Costa Rica; e Who is Dayani Cristal? dirigida por 
Marc Silver e vencedora do prêmio de melhor fotografia em Sundance, 2013.

Para uma lista de todos os seus trabalhos podem consultar: http://www.audioflot.com
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ANTONIO PINTO

Music is my aeroplane...

Trabalhei em inúmeros e variados filmes. Alguns deles com muita música, com música 
tradicional (que não é exatamente minha especialidade); e outros que pedem silêncio, 
pouca música, um só instrumento, algum som estranho, sintetizadores análogos ou, 
inclusive, uma mistura de tudo isso. Como compositor de música para cinema, cheguei 
a uma conclusão, não a uma lei, mas a uma conclusão temporária (já que não acredito 
em nada que seja absoluto). Essa conclusão temporária, não absoluta, é a seguinte: não 
estou somente criando música, estou contando uma história. Estou fazendo um filme! 
Junto com o diretor, o roteirista, o diretor de arte, o fotógrafo, os eletricistas, os atores, 
etecetera, todos juntos.

Acho que é muito importante separar a música como uma linguagem à parte e 
transformá-la em uma ferramenta dentro de uma caixa de ferramentas. Tenho minha 
própria e particular maneira de fazer isso, que fui desenvolvendo nos últimos 30 anos. 
Sou músico autodidata, tenho o dom de tocar vários instrumentos (por favor, não ve-
jam isso como um momento de auto promoção, simplesmente é assim) e aprendi como 
escrever para orquestra, mas tudo isso são apenas ferramentas. Como a realizo é a parte 
interessante.

Para mim, um filme é uma tela, penso nele como faz o fotógrafo. Digamos que o 
diretor e o roteirista têm um conceito muito claro do filme. Por exemplo, em Cidade 
de Deus, de Fernando Meirelles, era muito evidente que a história se passava em três 
décadas diferentes. Durante os primeiros dez anos (1960), a situação estava mudando 
para “melhor”. As pessoas das favelas se mudavam para casas melhores, havia um êxodo, 
então a cor do filme era cálida, com tons avermelhados. Se ouvia o samba tradicional por 
todos os lados, eram tempos de esperança, assim que a música era um “samba tradicional 
esperançoso”.

No segundo ato, chegaram os anos 1970 e a fotografia do filme se tornou fria, azul. 
As coisas começaram a mudar, os traficantes de drogas se apoderaram da região, e os 
músicos começaram a mesclar o funk com o samba. Fiz o mesmo na música do filme.

Depois, no terceiro ato, tudo começou a desmoronar: guerra, morte, miséria, então 
usei o samba novamente, mas dessa vez de uma forma mais sombria: baixando o tom 
dos instrumentos, enfatizando o tempo, incorporando sons estranhos produzidos com 
instrumentos acústicos.

O que quero dizer é que minha perspectiva era a mesma que a do fotógrafo, no 
meu caso, usar a música para contar a história. Se assistem ao filme, podem perceber 
que a música tem uma presença tão sutil  que parece que estão escutando a música da 
locação, mas não. Há 53 cues (peças musicais) no filme. Então, voltando à conclusão 
temporal não absoluta... A meu ver, os instrumentos e o som são tintas, o filme é uma 
tela, e eu sou um pintor trabalhando de forma coletiva para contar uma história.

Me pediram para escrever minha biografia, aqui a compartilho: parafraseando aos Red 
Hot Chili Peppers, a música é meu aeroplano... E me trouxe até aqui.
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ANDRÉS SÁNCHEZ

O filme, resultado final de várias disciplinas que reúne o trabalho de muitas pessoas é, 
a meu ver, um dos elementos mais bonitos da arte. Teatro, ópera, artes plásticas, som, 
cenografia, efeitos visuais, música, fotografia, edição, atuação, produção, direção, comu-
nicação, literatura, roteiro, tudo junto em harmonia para fazer cinema.

Existem várias maneiras de se compor para um filme, em seguida compartilharei 
minha experiência com duas delas:

TRABALHAR COM O ROTEIRO
Como compositor, muitas vezes acontece de me darem o roteiro do filme e, roman-

ticamente, ao lê-lo imagino tudo: imagino a arte, a história, os personagens, os lugares, 
a música, o silêncio que levaria às pausas, etecetera. Adoro esse processo, ainda que, na 
maioria das vezes, a ideia que se tem inicialmente mude muito depois do filme editado. 
Uma vez lido o roteiro, o que faço é compor uma ideia, um tema longo onde resumo a 
cor do filme. Essa música não será usada obrigatoriamente, mas dará uma ideia do que 
senti e imaginei ao ler o roteiro. Muitas vezes, o diretor do filme me conta o que escutou 
ao escrever o roteiro, o que ele gosta musicalmente. Como compositor, é importante 
conversar com ele sobre a música de seu filme. Na minha experiência, esse processo tem 
que ser curto porque, como mencionei anteriormente, uma vez o filme editado, as coisas 
mudam muito. Há vezes em que esse primeiro tema funciona e então se pode começar a 
compor nessa linha e entregar várias ideias para que no momento da edição já tenham a 
música original. Outras vezes, o tema original não funciona e há que seguir soltando as 
ideias até encontrar o tom que se deseja, mas isso também pode confundir.

TRABALHAR COM UM CORTE FINAL
A meu ver, nesse caso é quando um compositor pode experimentar mais num 

filme. Uma vez que já se conversou com o diretor, já se entendeu a história, o caminho 
sonoro, a instrumentalização, o estilo do filme, então se pode começar a brincar com 
ideias contra imagem, propor cues (peça musical), ver onde há música e onde não há, 
o que quer e o que não quer o diretor, a duração do cue, onde entrar, onde sair. Como 
Antonio Pinto mencionou, você pode mover a peça de quadro, antes ou depois, e isso 
cria totalmente outra sensação: acho que há que perder o medo de brincar com as en-
tradas musicais, movê-las, editá-las, tirá-las; obviamente fazer essa experimentação junto 
com o diretor. E sempre ter em conta que pode haver mudanças e se pode trabalha e 
retrabalhar, já que não é o corte final e se pode mudar a edição.

No meu ponto de vista, a música acompanha a história; acompanha e é cúmplice 
de cada personagem, de cada situação que acontece; é como o melhor amigo do filme. 
Agora, não necessariamente tem que acompanhar ou contar a situação exatamente como 
se vê, podem haver contrastes interessantes. Por exemplo, em uma cena triste, a música 
pode não ser tão nostálgica, pode ser mais neutra e que a cena fale por si mesma, que as 
atuações, a paisagem ou o silêncio mostrem a tristeza. Para mim, sempre o mais impor-
tante é ler o filme, os personagens, os lugares, e então colocar música.

Cada filme tem seu estilo, seu ritmo, seu tom, isso é o interessante e divertido de 
compor para cinema. Em muitos dos filmes que trabalhei, as composições foram muito 
abertas à experimentação sonora em combinação com a música acadêmica. Esse é um 
dos estilos que hoje em dia vejo no cinema, uma combinação de música experimental 
sonora, sintetizada, instrumentos reais, até orquestrais. Inclusive vejo isso em filmes 
de época, onde sim ouvimos instrumentos de época, temas, formas, orquestrações que 
seguem a história, mas também há uma busca de algo novo. A meu ver é muito impor-
tante sempre propor coisas novas; talvez ao final não resultem tão novas, mas é a busca 
de elementos sonoros o que enriquece um filme.

E, por último, gostaria de lembrar que estamos fazendo a música do filme, não a 
música que gostaríamos que tivesse o filme, e sempre há que estar abertos a escutar o 
diretor... afinal é o seu filme.

Andrés Sánchez Maher (Cidade do México,1976) é produtor e compositor. Há quatro 
anos é assessor do Laboratório de música para cinema, produzido por Bertha Navarro. 
Atualmente coordena a Hamaca Music e Estudios Panoram, especializados em música 
para cinema e pós-produção de áudio. Em 1995 foi integrante fundador do grupo Ti-
tán; em 2005 foi fundador do projeto Los Shajatos, grupo do qual faz parte até hoje e 
desde 2011 é baixista do grupo Zoe. Seu projeto Sánchez Dub abriu um novo caminho 
na cena mexicana com os acordes do dub, as reverberações e delays próprios desse gê-
nero. Entre seus filmes estão: La ira o el seól e Eréndira Ikikunari, ambas de Juan Mora 
Catlett, Sabrás qué hacer conmigo, de Katina Medina Mora, Gángster mexicano e Los 
últimos héroes de la península, de Jose Manuel Cravioto, Un mundo secreto, de Gabriel 
Mariño, Campo abierto, de Juan Carlos Martín, Azul intangible, de Eréndira Valle e El 
viaje del cometa, de Ivonne Fuentes. 
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O LUGAR DA MÚSICA E DOS COMPOSITORES NA CADEIA CRIATIVA DO CINEMA

ANTONIO PINTO (AP): 
A música não está inserida desde o princípio do filme. Pensam na música como uma coisa 
de pós-produção. Acho que deveria começar a se pensar na música como parte da criação 
do filme. Então, o dinheiro para a música tem que estar junto com todo o demais. A mú-
sica, não só em relação ao orçamento, tem que ser considerada desde o início.

LEO HEIBLUM (LH): 
É muito complicado. Em termos gerais, na realidade o cinema é muito jovem como 
arte. Integra por sua vez a muitas artes e a integração da música no cinema ainda não 
terminou de acontecer de maneira correta. Como a música é uma arte tão complexa em 
si mesma e como de alguma maneira os cineastas se intimidam com esse processo, o mo-
mento em que se envolvem com o compositor é quando já têm claro qual é a música que 
funciona, quando já sabem o que fazer com a música; aí a incluem, ao invés de incluí-la 
quando estão lendo o livro para fazer o filme.

Adorei algo que você disse [a Antonio Pinto] em outra reunião: “nós não fazemos 
música para filmes, nós fazemos filmes”. Assim como o diretor de fotografia, assim como 
o diretor, assim como os atores, todos fazemos um filme juntos. Mas acho que tem a ver 
com isso, que a música continua estando de alguma maneira separada do mundo cine-
matográfico. Por exemplo, nas universidades de cinema não se ensina música, continua 
existindo um problema de integração.

AP: 
No meu caso, os projetos que não são do Brasil, os projetos mais internacionais, estão 
mudando: estou começando a trabalhar antes nos projetos. Agora, por exemplo, estou 
trabalhando num grande filme que estão produzindo. Já estamos mostrando a música, 
já estou mandando minha música e ainda não filmaram nada. Me deram o roteiro e 
conversamos em como fazer e em qual era o conceito. É uma biografia, há um tempo 
para se estruturar na história. Vamos usar música tradicional... Vamos estar livres para 
usar tanto o tradicional quanto o moderno... E então todo o processo se torna mais fácil. 
Eu prefiro trabalhar com os temps que são meus, porque tenho uma biblioteca muito 
grande.

JACOBO LIEBERMAN (JL): 
Poderíamos explicar o que é temp? Os diretores, os editores, ou ambos, quando estão 
editando, utilizam referências musicais do que eles gostam ou acreditam que funcione, 
como referência, para então dar isso ao compositor para que lhe sirva talvez de inspi-
ração. O problema disso é que às vezes tem que se competir com Górecki, Chopin, Bach 
ou Piazzolla… E não somente isso, mas, claro, desse modo você já está aprisionado.Música de Leonardo Heiblum e Jacobo Lieberman para La jaula de oro (2013), Dir. Diego Quemada-Diez
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que se pareça e fique bonito, não digo que esteja mal; pode ficar bom, mas acho que é 
limitar muito o potencial que poderia ter a criação cinematográfica do filme se o músi-
co, que não tem que estar compondo música a partir do temp, pudesse estar propondo 
coisas com o editor ou entre todos. Como o que disse Andrés outro dia, que é o que 
muitas vezes faz em uma cena de ação: estudar cenas de ação de outros filmes para ver 
o que funciona...

AS: 
Não é que eu não concorde com o temp, muitas vezes ajuda também na duração, de 
onde até onde vai o cue (peça musical dentro do filme). Não necessariamente essa é a 
música que vai estar tocando. Por exemplo, converso com o diretor sobre filmes que 
eu gosto, e em vez de colocar a rola1 ou a música sobre seu filme em tal cena, vemos 
referências com imagem e música, mas muito à parte da história que ele quer contar. 
Não pego uma música e coloco no seu filme, mas vemos as coisas, conversamos e depois 
vamos fazer o filme.

JL: 
E você fez muito de ação, música para filmes de ação?

AS: 
Não, não, não. Era um exemplo. Agora estou com um de ação, que não tinha feito, 
então de repente é muito interessante ver filmes de ação...

OS PROCESSOS  

LH:
Depende de quando você começa a trabalhar.

AP: 
Há uma parte no processo que se chama spotting, que é quando nos sentamos com o 
diretor ou com o editor para ver todo o filme, e acontece isso que disseram: colocar a 
música aqui ou aqui, aqui não, aqui sim, etecetera... Então levo o material para casa, 
para meu estúdio, e o vejo como se fosse um mapa e muda muito, pode mudar tudo. 
Então volto com o diretor e as coisas mudam. Eu não me incomodo com o temp porque 
ele não me prende. Porque quando recebo ele, vou falar com o diretor, vou fazer a tarefa 
e isso pode mudar tudo. É um equilíbrio de perceber o que pensaram, porque muitas 
vezes assim acontece o ritmo de uma cena.

1 Canção, peça musical.

ANDRÉS SÁNCHEZ (AS): 
Você fica encaixotado. O temp coloca uma certa cor no filme que talvez não seja a que 
realmente quer o diretor.

AP: 
Vou abrir uma discussão porque penso que isso não é tão mal, pois eles, o diretor e o 
editor, que estão criando, se ajudam a fazer e a entender o que querem dizer em uma 
certa cena, buscam o ritmo e para nós isso pode ser uma grande ajuda. Não é necessário 
que você faça algo tão incrível quanto Tchaikovsky, mas sim há que se entender o que 
eles queriam dizer. Esse é o problema.

JL: 
Não sei, acho que é diferente para cada um. Para mim, em geral, não me ajuda. Apesar 
de que às vezes alguns diretores têm uma ideia, uma música x, você compõe algo com-
pletamente distinto e funciona. Há alguns que sim estão abertos a isso.

LH: 
Penso que inclusive quando funciona o temp, que muitas vezes nos ajuda a saber por 
onde começar, o resultado seria melhor se o processo tivesse sido mais integrado com o 
compositor desde o início.

O TRABALHO COM O DIRETOR 

LH: 
Você propõe a ele. Vai vendo música em ação.

AP: 
Você não só propõe a ele, você cria. Faz como uma arte. Estamos criando juntos.

JL: 
Mas, digamos, algo ele te diz: “aqui quero cores”, “procura alguma emoção em especí-
fico” ou “que siga a narrativa do assunto” e que instrumentação quer mais ou menos, 
por onde vamos, uma coisa moderna ou uma coisa orquestral ou alguma paleta sonora.. 
Certa coisa... Há alguns que te dizem “não sei” e isso pode ser fantástico, se é que coin-
cidem as duas, três ou as quatro cabeças.

LH: 
No cinema, a música é importantíssima. Então, dar tão pouca importância ao que o 
editor encontrou para que funcione com o ritmo e depois ver como o músico faz algo 
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Acabo de fazer um filme de 12 minutos de uma perseguição de um ônibus do cartel 
mexicano com carros e tudo, e não havia nada. Se fosse um compositor regular, faria o 
normal, mas coloquei uma linha de baixo, do começo ao fim. É uma pulsação. Desen-
hei coisas muito sutis porque já havia um som antes da música: era um diálogo entre a 
música e os tiros. Se tivessem me dado um temp de Batman eu tinha tirado. A meu ver 
é uma questão de como você vai criar.

Há outra coisa que chamamos de temp-love. Amor pelo temp. Quando o diretor 
colocou uma música que ama, e você tem que fazer uma música que saia dessa e tem 
que funcionar. Em todos esses anos tenho praticado como fazer isso e não sei como fazer.

JL: 
Acho que todos nós ouvimos demais aos diretores. Há que se fazer mais isso: pois se não 
está de acordo, adeus.

AP: 
A verdade é que não se pode ter o diretor como inimigo, nunca. Estamos trabalhando 
juntos. A meu ver, o melhor é tentar entender o que ele diz com os temps de uma ma-
neira inteligente, criativa e voltar com outra ideia.

LH: 
Eu acho que tudo se volta para esse mesmo problema de integrar mais a música e o 
compositor no processo de realização de um filme.

AP: 
Sim, isso que você disse é muito difícil. Pode-se dizer que há diferentes maneiras: uns 
que desenharam todo o filme, em sua cabeça está tudo, até o storyboard, e já sabem tudo 
o que querem, e há outros que não sabem nada e que preferem saber no set.

O mais importante, para mim, que é diferente em Hollywood, é o orçamento, o 
dinheiro, não importa o que aconteça, eles te pagam. No cinema ibero-americano, e no 
brasileiro, é diferente, não para que eu faça mais dinheiro, mas para que eu trabalhe três 
ou quatro meses num filme, às vezes em um ou dois, mas para que se coloque dinheiro 
como uma parte da criação, não é uma parte técnica. E não estou dizendo que a pessoa 
que faz o foley (sons acidentais) é pior, mas é uma coisa muito técnica. Na música é dife-
rente, o foley também pode contribuir muito na criação de um filme.

JL: 
Sim, mas a música é uma obra à parte, assim como o roteiro. Você pode fazer um livro 
do roteiro e pode fazer um disco da música. São obras independentes, além de serem 
parte do filme.

AP: 
Estou dizendo uma coisa muito burocrática, estou falando de como se pensa o orçamen-
to do filme. Para que tragam a música: “I’m gonna do this film, I need four million dollars”, 
“Oh! I forgot, the money is over and we need the music” (“Vou fazer esse filme e necessito 
de quatro milhões de dólares”, “Oh, esqueci: o dinheiro acabou e agora necessitamos 
fazer a música”). Assim são as coisas.

Luis Yáñez, Dudu Arám, Saulo Pais e Antonio Pinto no Laboratório de Música para Cinema - julho 2013 
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LH: 
É impressionante que isso aconteça com gente que já fez dez filmes, não acontece só 
com os novos...

AP: 
Já sei, estou tentando colocar na cabeça das pessoas que por favor pensem no nosso lado.

O MOMENTO IDÔNEO PARA COMEÇAR

JL: 
Não é o mesmo música para cinema que música para concerto, digamos, que seja rock & roll 
ou para um disco de canções; é completamente diferente. Mas de todos modos, a música 
para filme, que está ajustada à imagem e ponto, que é subalterna a isso, é uma obra à 
parte. Inclusive no sentido legal, nos direitos, assim como o roteiro também.

LH: 
Uma vez, numa conversa, acho que Stewart Copeland disse que a música para cinema 
não é uma arte, é um artesanato. Eu não concordo tanto, mas sim: não é uma criação 
pelo fato de fazer música. Eu iria mais pelo que dizia Pinto de que você é parte do filme. 
E, nesse sentido, não estaria tão de acordo que é mais importante que o foley ou demais. 
Com tudo se pode fazer arte. Pode-se fazer a música com o foley, ou você pode dar o 
mesmo peso dramático à história e ao personagem com o som dos passos na sequência 
com o violino.
 
AS: 
E, depois, por exemplo, como o que você perguntava sobre o que é melhor, o que prefe-
rimos, se começar desde o roteiro ou com o primeiro corte, pois é que também depende 
muito. Se você começa desde o roteiro às vezes não você tem ideia. Em cada caso é 
diferente. Às vezes é como ler um roteiro, você fica como quando lê um livro e imagina 
uma grande quantidade de coisas.

LH: 
Além disso, em nosso cinema, e em nosso país, muitas vezes você lê o roteiro de um fil-
me que nunca será feito. Nesse sentido, os gringos são muito práticos e quando falamos 
dessas coisas, eles dizem: “Não? O que? um roteiro? Fala comigo quando tiver um corte 
final com temps e eu faço a música do teu filme. Trabalho dois ou três meses...”. Às vezes 
somos muito românticos.

JL: 
Quando você faz música para cinema tem que estar disposto a baixar muito o ego 
porque podem devolver seu trabalho, destroçarem ele, “não serviu” e você ter que fazer 
tudo de novo.

AP: 
É uma mescla de um, a música e alguém mais

LH: 
Sim, nós sempre pensamos que a música que fazemos para um filme, a fazemos entre 
três: nós (LH e JL) mais o diretor.

AP: 
Estou fazendo música para cinema há muito tempo e agora tenho dificuldades de fazer 
música sem ver uma imagem, como estruturá-la? Agora sigo uma história, o mapa da 
emoção da música está muito ligado às imagens. E estou tentando criar sem isso.

JL: 
Mas eu não sei como fazer isso. E acontece que quando me devolvem a música e devol-
vem e não serve e outra e outra vez... confesso que fico perdido e já trabalho pensando: 
“Que porra querem esses tipos? Vamos ver se encontro, se adivinho o que eles querem”. 
Então, às vezes, sinto que se perdem coisas, a essência; nisso se perde a fluidez, a marca 
pessoal e quem sabe a personalidade. Não sei você [a Pinto], como você faz com isso? 
ou nunca te rechaçam?

AP: 
Não. Olha, agora fiz um filme que para uma cena tive que fazer 19 versões, mas não 
sofro, porque é uma colaboração, estou tentando entender o que não entendi. Então 
em algum momento de repente se acende uma luz e entendo o que querem, não o que 
quer o diretor, mas passo a entender a intenção. Já fiz uma música de oito minutos e que 
estava perfeitamente azeitada com todas as sensações e sentidos, e aconteceu do editor 
mover quatro segundos para a direita e a música e a cena brilharam.

É uma arte muito delicada, muito milimétrica, e há que cuidar muito do ego por-
que também é um artesanato. Há uma história de (Ryuichi) Sakamoto de que ele fez 
milhões de versões para o tema de The Sheltering Sky2 (O céu que nos protege), não para 
uma cena, mas para o tema principal, e ao final o diretor ficou com a primeira, depois 
de 25.

2 Dir. Bernardo Bertolucci (1990).



22   |   CONVERSAS  |  NÚM. 003 MÚSICA PARA CINEMA   |   23

LH: 
Mas quando há confiança com o diretor de que é uma colaboração, de que você está ten-
tando chegar a algo, é muito mais fácil do que quando há angústia e dúvida, isso por um 
lado. Por outro lado, o que aprendemos com o tempo é que se gostamos do que fizemos, 
isso nos tranquiliza, e se eles não gostam é problema deles e fazemos outra coisa, mas 
estamos felizes conosco e podemos fazer outras versões; além disso é música que se pode 
usar mais adiante. Você está fazendo música que forma parte de sua biblioteca e pode 
usá-la a qualquer momento para muitas coisas. Então não se angustia tanto perguntando a 
ele “mas do que você não gostou? Por que não?” Ele vai saber porque não gostou.

JL: 
Falta eu chegar a esse nível de tranquilidade.

LH: 
Mas por isso também é bonito esse trabalho, porque te ajuda a lutar contra o seu ego.

AP: 
É um exercício de dizer “ok, vou fazer outra coisa”, é muito bom. Você guarda a música 
que fez e a usa no próximo filme.

O EGO E A COLABORAÇÃO ENTRE MÚSICOS 

LH: 
Tem a ver diretamente com os egos dos outros, ou não?

AP: 
É uma relação de amor. É muito musical. Quando se faz com outra pessoa é uma relação 
de amor. De alguma maneira são dois contra o mundo. Por exemplo, comigo e com ele 
[Ed Cortês]3, éramos nós contra todos. Errado, éramos nós conosco, mas nós estávamos 
em um parque de diversões.

LH: 
A meu ver te abre uma quantidade de possibilidades imensas, porque não é somente o 
que você pensa e o que você cria, mas também o que o outro pensou e o que o outro 
criou e o que foi criado entre os dois. Então, sinto que também para o produtos e para o 
diretor é uma joia porque têm duas cabeças trabalhando, em vez de uma.

3 Antonio Pinto e Ed Cortês compuseram a música de Cidade de Deus, de Fernando Meirelles (2002).

JL: 
Concordo, mas para o ego, o tempo e a idade ajudam bastante.

AP: 
Penso que é toda uma questão de ego e de controle do ego.

JL: 
Mas a idade sim ajuda, não acha? Você relaxa mais.

AP/AS: 
A idade, o tempo de trabalhar juntos, a quantidade de filmes que fez...

LH: 
Vamos ver, vocês acham que no cinema o único que tem direito de ter o ego descontro-
lado é o diretor?

AP: 
Não, todos temos o direito. Mas se você tem um ego descontrolado você vai se ferrar. 

LH: 
Mas o diretor talvez não. Se o diretor tem esse ego descontrolado vai fazer o filme que 
queria fazer desde o princípio. Talvez para ele sim sirva...

JL: 
Mas não para todos... 
Os atores, se são divas também pode ajudar.

LH: 
Pode ajudar. “São muito incômodos”, dizia Greenaway, “são como móveis mas pesam 
e se movem.” 

[Todos riem.]
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A COLABORAÇÃO ENTRE OS QUATRO: SOLEDAD, PEÇA PARA CRÓNICAS, DE 
SEBASTIÁN CORDERO (2004)

AP: 
Foi uma relação de amor, um one night stand (“amor de uma noite”). E foi... E nunca 
me esqueci. 

JL: 
Mas você já teve muitas...

AS: 
Você gosta, você gosta. Love nights…

AP: 
Como esta?

JL: 
One night stands…

AP: 
Não, não, não. Estou casado, tenho quatro filhos, eles me amam e eu amo muito eles. É verdade.

JL: 
Mas você tem razão...

LH: 
Isso foi especial, foi muito louco.

JL: 
Como foi?

AS: 
Foi uma jam session... e a confiança...

LH: 
Acho que tem a ver com a confiança, você [Pinto] nos viu tocar e disse: “com eles um 
dia fazemos música, sem dúvida”.

Música de Leonardo Heiblum e Jacobo Lieberman para Flight of the Butterflies (2012), Dir. Mike Slee
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AP: 
Nos conectamos, foi amor à primeira vista. Nós nos amamos muito. Voltei ao Brasil, 
depois fui novamente para o México e tinha que fazer uma música, uma canção para 
um filme em uma noite. Então, fomos ao estúdio e a fizemos em duas ou três horas... E 
vamos tocá-la hoje.

LH: 
Sim, para mim tem a ver com isso, com a confiança de que você vai fazer algo e vai fazer 
algo com gosto e com amor e vai sair algo belo. Sim funciona, que bom, e se não, pois não.

AP: 
E o diretor estava junto com a gente. Era parte da ideia ele estar nessa noite. Isso para 
mim é o que interessa. Claro que eu quero fazer o melhor filme do mundo, sempre, mas 
para mim o mais interessante é o processo. Tudo. Desde que começa até o final; ainda 
que se sofra com o ego. Os primeiros três grandes filmes em que trabalhei podiam ter 
me matado. Por favor, não trabalhem com uma pessoa que diga tudo, é uma merda, e 
há muitos. Há outros muito lindos que te dizem “deixa eu ouvir de novo, não sei exa-
tamente o que penso...”

AS: 
E há muito também de confiança e si mesmo, de confiar no que você faz, isso dá segu-
rança.

LH: 
É muito importante que você goste do que você faz.

AS: 
Às vezes há uma confusão: confundem ego com essa segurança e não deveria ser assim. 
Trata-se de fazer uma peça, toda uma noite se matando para depois dizer “Uau, que 
peça!” porque sim há uma segurança no que se faz, mesmo que no dia seguinte não 
funcione.

AP: 
Mas, por favor, façam a peça e no final digam “que lindo que fiz! Isso é incrível!” Tem 
que fazer dessa maneira, você tem que amá-la.

JL: 
E não querer se suicidar se não funcionou.

AP: 
Sim, como numa relação com uma mulher que você ama muito e que a mulher não te 
ama. Fazer o quê?

LH: 
Mas também seria lindo se os diretores aprendessem que se dizem de uma maneira linda, 
vai ser melhor para o filme. Você vai fazer a próxima versão com mais vontade. Quer di-
zer, quando Josh [Marston]4 por exemplo nos disse “está incrível essa música, não deixo 
de ouvi-la, mas não funciona para o filme”. Então você diz “que bom, ele gostou”. Mas 

4 Maria Full of Grace (2004).

Música de Andrés Sánchez para Azul intangible (2012), Dir.a Eréndira Valle
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quando te dizem “isso está uma merda, em que você estava pensando? que filme você 
está fazendo?, já é mais difícil continuar.

AP: 
Eu não vou trabalhar de novo com esse diretor. Não importa quantos zeros tenham o 
cheque. Sério, porque é um processo horrível.

O ESTRUTURAL E O INTUITIVO DOS PROCESSOS DE COMPOSIÇÃO

LH: 
Como mais gostamos de trabalhar é quando é intuitivo na hora em que se está com-
pondo, mas sim há uma conversa com o diretor para propor esse tipo de coisas, que é 
um samba, e que não sei quê. Por exemplo, com Rodrigo [Plá] quando fizemos Desierto 
adentro (2008), que pensamos “vamos fazer a música com puras vozes” para que fosse 
como se os meninos estivessem cantando. Sim há uma ideia ou conceito onde se cons-
trói uma paleta com o diretor, e então já vem a intuição. Acho que isso é muito impor-
tante e também ajuda muitíssimo para melhorar a música. A intuição vem, no meu caso, 
quando me sento em frente ao teclado e começo então a brincar com esse conceito, mas 
é um conceito sobre o qual já conversei com o diretor.

AP: 
É como fazer uma pintura, você escolhe as cores que vai usar para essa pintura. 

LH: 
Ou uma ideia de que vai haver pouca ou muita música. Ou que tem que ter um tema 
para esse personagem, que tem que ser muito forte. É muito importante conversar todas 
essas ideias com o diretor. Depois, podem funcionar u não, e se pode mudar tudo, mas 
é genial começar com isso.

AP: 
Outra coisa importante que se deve pensar é que se faz a experimentação porque a mú-
sica é uma coisa muito difícil, é muito subjetiva. O diretor diz uma coisa “quero uma 
música cínica”. Que porra é essa de música cínica? Depende se a situação é triste, e você 
coloca uma coisa que é feliz. Cínico, não sei. Tudo é uma questão de, ao final, quando 
está a música em frente à imagem, se funciona ou não. A coisa interessante é o processo. 
Você me perguntou uma coisa que é diferente, que é a pressão do tempo, diferente do 
conceito. Há uma frase de Tom Jobim, que acho incrível: “minha musa é a encomenda”. 
Entende? A musa da minha música, para nós que fazemos cinema, penso que é a enco-
menda. Para mim, Antonio, gosto de trabalhar com pressão, contra o tempo, há uma 

tensão, uma angústia que liga uma pilha, uma energia. Então essa pressão te dá força. 
Trabalho sob pressão quase todas as vezes. É também um aprendizado, um exercício que 
se tem que aprender.

AS: 
Sim, é verdade, quando se está em um processo de gravação, você está encaminhado e 
chega um ponto que é como um transe, há que se chegar a um deadline. Isso te torna 
muito produtivo.

LH: 
É incrível como você se torna produtivo quando não sabe no que está metido.

AP: 
Ah sim, parece que você é cinco pessoas.

AS: 
É o mesmo quando se faz um disco, uma canção. Há gente que faz canções todos os 
dias, todo tempo. Então já uma canção é como nada. E há uns que não fazem isso todo 
tempo, custa muito trabalho. É como entrar em uma disciplina nova.

AP: 
Nós demoramos quatro anos para fazermos um disco. É incrível.

LH: 
Mas o que dizíamos, ainda há pouco quando vínhamos caminhando, que já nessa era de 
tanta informação e de tanta comunicação e de tanto tudo, de alguma maneira, a quali-
dade vai diminuindo, mas por outra parte é maravilhoso porque você faz coisas porque 
gosta e porque quer fazê-las. Porque já é impossível que nasça um novo movimento.

AP: 
Um novo movimento de música brasileira ou mexicana.

A ECONOMIA NO USO DA MÚSICA EM CINEMA

AP: 
Eu penso que se necessita mais música, mais música, mais música... Porque gosto muito 
dos Cap (direitos autorais) e dos cue sheet (arquivo de texto que especifica como se dis-
tribuem as pistas no filme)... É brincadeira.

[Todos riem.]
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LH: 
Não, mas acho que é algo também que se aprende com a idade. Você se dá conta que 
menos música e às vezes mais baixinho funciona melhor.

AP: 
A mixagem é tão importante quanto a música. Como se é alta ou baixa.

JL: 
Mas às vezes você faz muitíssima e então vai tirando. Tira e tira e fica bem pouquinho.

E NOS FILMES, A PEÇA MAIS LONGA E MAIS COMPLETA É A DOS CRÉDITOS 
FINAIS...

JL: 
Em geral é a mais longa, sim.

LH: 
Aí se pode enlouquecer um pouco, desenfrear-se, fazer tudo o que queria.

LH: 
Já pode se divertir.

JL: 
E todo mundo já fica em pé para ir embora com a luz acesa. É horrível.

AP: 
Você faz a música que vai ficar no CD.

LH: 
Sim. Por exemplo, há pouco tempo fiz uma demo para festivais e pus a música dos rollers 
(créditos finais) de todos os filmes; ainda não tinha feito isso. E é incrível, são as mais 
longas e as mais complexas. Fizemos um par recentemente, Carrière, 250 metros5 e outra, 
em que colocamos todos os cues e entram no roller mas dentro de um mesmo beat, em 
uma mesma linha, então ficou muito muito bom. Vai caminhando por todos os cues, 
como em uma espécie de abertura, mas até o final,  muito divertido.

5 Dir. Juan Carlos Rulfo (2011).
Música de Leonardo Heiblum e Jacobo Lieberman para Flight of the Butterflies(2012), Dir. Mike Slee
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JL: 
Sim, mas pouca gente fica até o final.

LH: 
É muito divertido. E é incrível como nunca pensam no roller.

AS: 
Às vezes acontece de colocarem o roller com três músicas, como para encher.

LH: 
Acho que é como o que dizíamos de fazer o que gosta porque você gosta, sem prensar 
tanto. No filme que acabamos de fazer com Diego [Quemada-Díez]6 , para o 
roller ele queria fazer uma canção de Bessie Smith, porque ele gostou da versão que fize-
mos. Ao final, quando finalmente conseguiram encontrar os direitos, custava caríssima. 
Então tínhamos uma outra versão que era de domínio público e não custava tanto, e 
Diego disse “essa canção [a de Bessie] é justamente é o golpe de ânimo e o que tem que 
estar...” Fomos a Cannes, apresentamos o filme e tocaram três segundos da canção... E 
sim era a canção que tinha que estar ali.

DISTINTOS TIPOS DE MÚSICA PARA CINE

AP: 
Eu penso que o cinema é uma arte que não tem limites. Os limites que existem hoje, 
agora, vamos dizer, são as regras de Hollywood: os filmes de 200 milhões de dólares 
que são todos incríveis, muito bem feitos, a música incrível. Gosto de ir ao cinema ver 
Iron Man, é entretenimento. A outra parte é o cinema que se experimenta, que se diz 
independente ou de arte, e para isso, não penso que seja necessário que se vai dizer que 
vai para um lado e não para o outro. Pode-se fazer um musical com 40 mulheres nuas 
bebendo Coca-Cola e no outro como não há tempo, não há música. Não acho que 
exista uma direção de criação. Penso que você tem que ser livre, porque tem que fazer 
o que quer.

LH: 
Você não acha que há diferença entre uma música que não importa tanto se seja bonita 
ou interessante, mas que importa que apoie uma emoção ou um momento no filme? 
Me pergunto se não chegará o momento em que esse tipo de música vai sim sair  de 
uma biblioteca.

JL: 
Pode ser bastante triste.

AP: 
Sim, se pode fazer, mas não fazem porque os produtores que fazem esse tipo de filme 
estão trabalhando com um orçamento enorme. Os filmes que trabalham com um orça-
mento de 200 milhões de dólares, são feitos por pessoas que têm muito dinheiro. É 
um investimento, como bolsa de valores. Não, isso nunca vai acabar. Vão ter dinheiro 
para os compositores diferentes. Talvez pudesse acabar porque eu penso que no futuro 
as pessoas não vão sair de suas casas, porque lá fora vai estar muito violento, muito frio 
e melhor ficar em casa com a televisão enorme. Nós vamos fazer música em outra casa, 
com outra televisão enorme. Penso que discutir direções é como dizer que vai haver 
outro movimento de música brasileira. Não. Vai se ver tudo. Vai se ver nada. Penso que 
é como encaixotá-lo.

LH: 
O que acontece com os filmes que não são de Hollywood e que não são de 200 milhões 
de dólares mas que necessitam dessa música?

AP: 
Pode se fazer tudo! Que música? Música de Hollywood?

LH: 
Sim, música que não diz nada. Que acompanha a cena e só isso.

AP: 
É porque o diretor é ruim. É um filme que não se deve ver. Então a discussão morre 
aqui. Entende?

JL: 
Fazem isso nas telenovelas, acho. Usam bibliotecas, bibliotecas de amor, de tristeza, 
biblioteca  do que seja...

AP: 
Desculpa, mas nós trabalhamos em publicidade e agora há bibliotecas, por exemplo, 
Warner, tem uma coisa interessante. Há uma biblioteca agora onde se pode comprar, e 
que são todos os artistas B, desde o tempo em que  Frank Sinatra estava na Warner. E 
havia um tipo que cantava quase igual ao Sinatra, ele não era tão exitoso, mas gravou 
com a mesma banda, com a mesma orquestra. Toda essa música, sabe quanto custa? 50 
dólares. Para colocar num comercial, ou no fundo de um filme. Isso é como o DX 7: 
“toda uma música maior, não vou trabalhar, estou morto”. Não. 

6 La jaula de oro (2013).
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JL: 
DX7 é um sintetizador oitenteiro.

AP: 
Há lugar para tudo. Há lugar para as bibliotecas, para mil bibliotecas. As pessoas que 
trabalham querem uma coisa fresca, querem opinar. Não vamos morrer de fome, ricos 
não sei.

MÚSICA TIPO “HOLLYWOOD” NO CINEMA FEITO NA IBERO-AMÉRICA

LH: 
Há gente que faz “nosso cinema” que quer essa música, e o pior é que não sabe que 
querem essa música e esse é o problema.

AP: 
Há casos em que funciona!

LH: 
Sim, exato!

AP: 
O que se necessita é fazê-la de uma maneira interessante, diferente, colocando seu estilo. 
Uma vez que tenha terminado, quando você pensa que já terminou, destrua e recons-
trua ela. Pensa que gora vai apenas começar a fazê-la. Está muito bom... Isso foi mais de 
quatro minutos, Não?


