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Título:
“It’s realism, and music has no place there”: a stock music em documentários e
telejornais
Resumo:
No número reduzido de estudos académicos centrados na música em documentários, são
vários os autores que apontam o problema levantado pelo uso de música não-diegética
em produtos audiovisuais não-ficcionais. Tanto documentários como telejornais tendem a
ser vistos pelo público televisivo como uma representação objectiva de diversas
realidades, originando preocupações de que a presença de música iria contra a ideia de
realismo e autenticidade pretendida nestes programas (ROGERS 2015, 2). É
particularmente interessante investigar o uso de stock music nestas produções,
relacionando a sua categorização por sentimentos e ambientes tipificados com o receio
ético de manipulação emocional dos espectadores.
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Nota biográfica:
Júlia Durand frequentou o Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga, tendo
lá completado o 8º grau de piano e o curso de composição. Concluiu a licenciatura em
Ciências Musicais na FCSH-UNL, iniciando o mestrado na mesma universidade.
Actualmente é membro do NEGEM (Núcleo de Estudos em Género e Música), SociMus
(Grupo de Estudos Avançados em Sociologia da Música) e CysMus (Grupo de Estudos
Avançados em Ciberculturas e Música), todos três integrados no CESEM. Os seus
interesses focam-se sobretudo no uso da música em meios audiovisuais.
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