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Não é trilha sonora, mas faz parte de um tripé que inclui filme, livro e disco. É 
resultado de uma tentativa de “música geográfica”, que nasce de ver o filme (e 
aí temos o acesso à paisagem) e ler o que foi escrito (o que envolve certa 
poética do espaço). O disco nasce como tentativa de captar o que há de sons na 
paisagem representada pelo filme. É uma soundscape. Paisagem sonora, cujo 
objetivo é o de criar, ou recriar, com sons aquilo que se sente no lugar; sons 
que de certa maneira pertencem ao lugar ou ao que se imagina ser o lugar (o 
que, a bem da verdade, faz pouca diferença). O lugar é a península formada 
pelo encontro da Lagoa dos Patos com o Oceano Atlântico, litoral de dunas de 
um Rio Grande do Sul feito por “gaúchos do mar”. Região até pouco tempo 
isolada, de difícil acesso, que foi visitada há vinte anos atrás pelo cineasta 
gaúcho André Severo e sua esposa Maria Helena Bernardes, com todos os 
percalços possíveis apenas para ficar marcada na memória como um lugar 
repleto de elementos topofóbicos (a areia, a lama, a estrada, os vazios). Em 
2008 o casal retorna à península a fim de registrar o que se lembrava de ter 
visto, as sensações de tantos anos antes (“Documento AREAL 7 – Histórias de 
Península e Praia Grande / ARRANCO”: o filme), e encontra uma península 
diferente – a não ser pelos faróis de navegação e o indômito dos habitantes, 
acostumados e resistentes aos assédios das dunas (“Histórias de Península e 
Praia Grande / ARRANCO”: o livro). Do que foi e do que é, em imagens, 
contos e imaginação, Tiago Casagrande extrai os sons do lugar, que não são 
do lugar mas a ele remetem e simbolizam (“Arranco”: o disco). Não é trilha 
sonora, inclui “Ensaios não-destrutivos de toponímia” e “Brotas de Macaúbas”, 
vendedores de batatas-doces japoneses e “uadi” (“وادي ”) do Saara. Mas acima de 
tudo, é símbolo sonoro de uma paisagem que se me é desconhecida, ganha 
contorno e substância através da “arte geográfica” de André Severo e Tiago 
Casagrande. 
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