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RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE
Esta sessão livre – Escutas Urbanas: paisagens sonoras, representações e memória, aborda a
limiaridade sonora – som, música, poluição, ruído, barulho, vibração. Para quem? Aonde?
Quando? Tais perguntas são fundamentais se quisermos entender o valor de cada evento
sonoro. Os sons são representações culturais que identificam os lugares, auxiliam na orientação,
participam da memória coletiva (patrimônio) e individual.
Pode-se entender como paisagem sonora todos os presentes num ambiente, resultantes de
manifestações audível. É dito que os ouvidos não têm pálpebras e não restringem nem a direção
nem o sentido da escuta, assim nosso corpo e nosso cérebro não limitam o que ouvimos ao
vivenciar uma cidade. Mesmo aqueles com audição limitada ou mesmo surdos percebem os
sons/vibrações urbanas.
O objetivo dessa sessão é demonstrar a importância dos sons na vida das cidades, como eles
participam da construção espacial dos ambientes e fazem parte da memória de seus habitantes,
convidando a todos a uma escuta consciente.
Assim, as pesquisas aqui apresentadas se dedicam a um único objeto - a paisagem sonora
urbana, mas metodologicamente a estudam em diferentes representações com diferentes
objetivos.
O primeiro trabalho traz uma série de experimentos que envolvem a conscientização da escuta,
buscando demonstrar os sons como um patrimônio imaterial, na medida que participa da
memória coletiva dos habitantes. O segundo busca demonstrar a importância dos sons para as
crianças, por meio de representações escritas e desenhos, na construção dos ambientes por elas
vivenciados. O terceiro trabalho traz o som que já se extinguiu gravado em textos do passado,
buscando uma possível construção de uma memória sonora da Cidade de Juiz de Fora. O quarto
trabalho demonstra a importância dos sons para a percepção espacial dos ciclistas ao se
deslocarem nas ruas da Cidade do Rio de Janeiro. O quinto trabalho apresenta uma caminhada
sonora como uma prática performativa de escuta sensível da cidade. Por fim, o sexto trabalho
demonstra um método etnográfico – passeio sonoro, para o registro das percepções sonoras
dos ambiente.
Deste modo, os trabalhos abordam a questão da memória sonora dos diferentes atores urbanos,
enfatizam a experienciação do ambiente sonoro urbano, demonstram as diversas possibilidades
de representações sonoras, métodos para a conscientização da escuta e de registros qualitativos
dos sons.
O tema paisagem sonora é relativamente pouco explorado, ainda menos, quando tratamos de
memória sonora. Acreditamos na importância de uma escuta consciente para a melhoria dos
ambientes urbanos, para além de medidas acústicas restritivas, a qual necessita de maior
conhecimento e difusão.
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TRABALHO 01:
Sinfonia na cidade: sons e memória no cotidiano urbano
O patrimônio imaterial está vinculado ao cotidiano das comunidades e ao seu território,
incluindo suas condições materiais. Neste contexto, destaca-se o conceito de territórios sonoros
como uma abordagem teórico-metodológica que contempla a compreensão da paisagem
sonora enquanto patrimônio imaterial das cidades, contribuindo para o fortalecimento da noção
de pertencimento de indivíduos a um lugar. Assim, no presente trabalho propõe-se a
desenvolver arranjos culturais para identificação, registro e salvaguarda de territórios sonoros
onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas em Erechim (RS).
Para tanto, foram utilizadas estratégias de design thinking (BROWN, 2010) adaptadas à
produção de arte sonora (CAMPESATO, 2007; VAZ, 2007) para a realização de intervenções
artísticas em espaços livres de uso público, contemplando etapas de ideação, prototipagem e
teste. Para tanto, neste trabalho entende-se arte sonora como o “som organizado no espaço”
em contraposição a música como “som organizado no tempo”. Essa compreensão de arte
sonora apresenta-se em consonância com as proposições de Neuhaus (s.d).
No processo de design thinking adaptado a criação de arte sonora, a etapa de ideação é marcada
pela imersão na temática da paisagem sonora em estudo, através de estudos dirigidos e oficinas
de processo criativo para a conceituação da proposta em termos de sons e espaços. Numa etapa
seguinte é destinada a prototipagem das estruturas das instalações artísticas propriamente
ditas, bem como laboratório de sons para produção dos efeitos sonoros desejados. Fechando o
ciclo de desenvolvimento da ideia, são realizadas as intervenção urbanas de arte sonora
propriamente ditas. O material produzido pelos participantes da instalação artística são
utilizados como material do processo criativo para futuras intervenções.
Os arranjos culturais na cidade de Erechim utilizando estratégias de arte sonora são
desenvolvidas pelo Sinfonia na Cidade, coletivo artístico-cultural da UFFS dedicado a criação,
produção, mobilização e articulação de ideias inventivas em paisagem sonora. O coletivo
promove, desde 2015, encontros, eventos, oficinas, desenvolvendo projetos de extensão,
cultura e pesquisa em paisagem sonora.
Dentro os arranjos culturais desenvolvidos pelo Sinfonia na Cidade, destaca-se a instalação
artística itinerante “Sons e Memórias” (Figura 1), como um espaço de experimentação que
permite aos espectadores a fruição estética de paisagens sonoras cotidianas de Erechim, criando
desenhos das suas memórias sonoras. Um mapa afetivo coletivo das memórias sonoras é
produzido a partir da exposição dos desenhos em varais, permitindo evidenciar o entendimento
do som como imagem simbólica, a partir da qual se pode interpretar e representar as
ambiências vividas pela sociedade contemporânea. Estima-se uma participação de 1000
visitantes nesta instalação, que já esteve presente em várias feiras na cidade da Erechim (RS),
tais como Frinape (2015), Pandorga (2015), Feira do Produtor (2015) e recentemente na Rua
Feira Cultural (2018).
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Figura 1: Instalação artística itinerante “Sons e Memórias”
Fonte: Acervo do SINFONIA NA CIDADE (2015)

Outro arranjo cultural realizado pelo Sinfonia na Cidade refere-se ao do jogo PokéSom. O
processo de ideação utiliza-se como marco teórico Schafer (2009), partindo da premissa do jogo
como artefato pedagógico para a escuta urbana. Para tanto, o desenvolvimento do jogo sonoro
contempla as quatro categorias propostos por Callois (2001) em sua teoria dos jogos, sendo,
Agon, Alea, Ilinx e Mimicry, conforme Tabela 1. A prototipagem do jogo sonoro envolveu a
realização da Oficina de Escuta Acusmática, com o objetivo de desenvolver o sentido auditivo
como articulador da experiência urbana, possibilitando conhecer a cidade através dos seus sons
(Tabela 2). A oficina foi desenvolvida utilizando como referência os exercícios de educação
sonora Caça ao Tesouro Sonoro e Móbile (Schaffer, 2009), contando com a participação de 20
jogadores.

Categoria

Estratégia

Competição (Agon)

Atividades de educação sonora “Caça ao tesouro” e “Móbile Sonoro”

Simulacro (Mimicry)

Analogia ao jogo Pokémom GO

Aleatoriedade (Alea)

Dicas sonoras e dicas visuais para captura dos sons

Vertigem (Ilinx)

Inserção de sons artificiais no ambiente acústico para fins de resgatar a
memória sonora de alguns espaços.
Tabela 1: Teoria dos jogos aplicada a intervenção sonora
Fonte: Acervo do SINFONIA NA CIDADE (2018)

Ponto de escuta
Pokéstop

Objeto Sonoro
PokéSOM

Dica Sonora

Apito do TREM
Sinal sonoro extinto
Reprodução eletroacústica

Áudio da paisagem
sonora do Ponto 3

Dica Visual

Tabela 2: Exemplo de resultado da Oficina de Escuta Acusmática
Fonte: MACIEL (2018)
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A série de arranjos culturais denominados “Vamos a pé?” exploram o andar como estratégia
artística e lúdica, utilizando como referência os métodos de passeio sonoro. Na oficina, os
participantes são convidados a escuta do ambiente urbano, a partir da questão: Qual o som da
cidade?”. Como resultados, temos um mapeamento poético de um trajeto da cidade utilizando
sons associados a desenhos, palavras e coleta de achados (Figura 2A). Essa oficina foi realizada
nas cidades de Erechim (RS), na Rua Feira Cultural (2018) e no Festival Cultura de Fronteira
(2019), bem como em Porto Alegre (RS) no Congresso Brasileiro de Arquitetos (2019).
Outra modalidade de arranjo cultural desenvolvido pelo coletivo refere-se a oficina para
composição de poesias sonoras para declamação em formato de sarau público. As poesias
sonoras são composições coletivas, cujos participantes são convidados a experimentação sonora
com instrumentos musicais tradicionais e alternativos, sons ambientais e sons corporais, a partir
de um roteiro pré-estabelecido proveniente de cartografias sonoras provenientes de passeios
sonoros reais (Figura 2B). A poesia sonora produzida deve ter no máximo 2 minutos de duração,
permitindo o processo de gravação sonora em dispositivos de reprodução sonora eletrônica. As
poesias sonoras produzidas serão compartilhadas entre as diferentes equipes, enfatizando
sensações e sentimentos provenientes da escuta ativa. Para tanto, todos os participantes são
convidados a escrever/desenhar em post-its suas memórias sonoras a partir da escuta das
poesias, produzindo-se um mapeamento afetivo do Sarau de Poesia Sonora. Essa oficina já foi
realizada com cerca de 100 participantes, nas cidades de Erechim e Florianópolis.

(A)

(B)

Figura 2: Estratégias de representação de paisagens sonoras em oficinas temáticas
Fonte: Acervo do SINFONIA NA CIDADE (2019)

Em consonância com a abordagem de Truax (1984), “sons são significativos quando se
enquadram num contexto, quando fazem parte ou permitem comunicação”. Nos arranjos
culturais apresentados, ressalta-se o potencial da arte sonora como uma prática pedagógica do
coletivo Sinfonia na Cidade de escuta do ambiente urbano de Erechim (RS), despertando a
atenção e consciência dos cidadãos para as questões, virtudes e valores estéticos de paisagens
sonoras cotidianas. Portanto, a promoção de arranjos culturais enquanto espaços coletivos de
experiências de arte sonora apresenta-se como estratégia inovadora para salvaguarda de
paisagens sonoras cotidianas, contribuindo para a construção da identidade sonora e
preservação da memória social das comunidades.
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TRABALHO 02:
Escutas cotidianas nas representações sonoras das crianças
Todos os sons presentes num ambiente compõem uma paisagem sonora que
não é apenas o que se pode ouvir, mas o que cada um pode ouvir e
compreender, em função de seu conhecimento, permitindo um
posicionamento individual em relação aos sons escutados numa determinada
época e lugar. [Contudo], mecanismos culturais permitem aos ouvidos,
sempre abertos, aprender a conviver com os inúmeros sons das grandes
cidades, utilizando barreiras psíquicas, quando, as físicas não são possíveis,
selecionando aquilo que se deseja - ou não - ouvir, em função do momento e
do estado emocional de cada um”. (REGO, 2006, p.41).

Partindo dessas premissas esse trabalho, ainda em desenvolvimento, busca entender a
importância dos sons na vida das crianças com diferentes experiências urbanas.
A pesquisa, desenvolvida em parceria com a Secretaria de Educação da Cidade do Rio de Janeiro,
tem como fonte a resposta de mais de 700 crianças para a questão: Descreva, em desenhos e/ou
palavras, quais sons você percebe durante o percurso de sua casa a escola.
Esta questão associada a outras questões: (1) Como é o caminho que você faz da sua casa até a
escola onde você estuda? (2) Descreva em desenhos e/ou palavras, o que você vê e sente
durante esse percurso; (3) Descreva, em desenhos e/ou palavras, o que deseja para esse
percurso; e (4) Diga o que você gosta e não gosta nesse percurso, foi aplicada em escolas
municipais do Rio de Janeiro (Ensino Fundamental), no Dia do Urbanismo, 8 de novembro de
2019.
As questões foram introduzidas de modo diferenciado por professores e escolas em função da
série e da atividade pedagógica associada. Assim, em algumas escolas, o texto foi opcional,
noutras texto e desenho foram associados ou ainda a própria formulação da questão foi alterada
ou interpretada pelo/a professor(a).
Experiência similar já havia sido feita em uma amostra muito menor de crianças e apontou que
para as crianças, cidade é acima de tudo o espaço do homem e que a pesquisa precisaria ser
desenvolvida em diferentes cenários socioeconômicos (REGO; JAEGER; VASCONCELLOS, 2005).
As respostas obtidas nesses questionários foram organizadas em planilhas com a transcrição
integral dos textos (preservando a ortografia, onomatopeia etc) e os desenhos foram
escaneados e anexados.
Num segundo momento, cada representação sonora, textual ou gráfica, foi separada e
classificada em grupos sonoros, em função da fonte sonora que o produz (humano, transporte,
animais etc), associada a percepção do mesmo (prazer, ansiedade, desconforto etc).
Verificou-se que há uma reincidência de grupos sonoros em cada escola, mas que divergem
bastante entre as escolas, reafirmando-se a importância dos sons nas identidades urbanas.
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Figura 1: Exemplo 1 de questinário respondido e catalogado.
Fonte: Grupo de pesquisa, 2019.

Figura 2: Exemplo 2 de questinário respondido e catalogado.
Fonte: Grupo de pesquisa, 2019.

Na terceira etapa foi feita uma análise comparada entre as representações textuais e gráfica
verificando, em especial, os sons. Contata-se que muitas vezes não há nenhuma descrição
sonora no texto que está claramente expressa no desenho e, vice-versa. Essa constatação ainda
não é conclusivamente relacionada à faixa etária nem ao ambiente escola/casa.
A pesquisa, dado o grande número de dados, ainda está em fase de análise e conclusão, mas já
evidencia a importância dos sons para as crianças na estruturação do espaço urbano, sendo
referências físicas e emocionais. Verifica-se que os sons já fazem parte da memória das crianças
que os associam aos diferentes ambientes do percurso casa/escola vivenciados.
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TRABALHO 03:
Memória Sonora em Juiz de Fora – MG:
estudo de caso a partir de jornal do final do século XIX
Este trabalho trata de uma investigação sonora dos sons cotidianos da cidade, em particular da
memória sonora de Juiz de Fora, MG, a partir da coleta de fragmentos sonoros em jornal.
Entendendo que a construção de um lugar incorpora diferentes aspectos dos ambientes, tanto
físicos quanto subjetivos, tem-se a paisagem sonora como um relevante tema a ser
compreendido ao se estudar a cidade, incluindo-se sua história e memória.
A cidade de Juiz de Fora, MG, objeto deste estudo, possui uma localização estratégica no sudeste
brasileiro e, historicamente, foi um importante polo da cultura cafeeira, e em um segundo
momento, considerada um relevante parque industrial, referência do progresso do sudeste
brasileiro no período estudado. Assim, o recorte temporal é datado do final do século XIX, mais
precisamente no período de 1880 a 1890.
O objetivo geral desta Pesquisa é resgatar parte da memória sonora da cidade de Juiz de Fora,
identificando sons relevantes histórica e/ou culturalmente, visando compreender a
transformação da paisagem sonora em meio às transformações dos espaços urbanos. Neste
contexto, este artigo introduz uma discussão sobre a importância de se estudar os registros
sonoros como fontes de dados históricos, bem como sua contribuição para o entendimento do
cotidiano das cidades.
Quanto aos procedimentos metodológicos, configura-se como pesquisa documental, de
abordagem qualitativa, onde os dados são trabalhados de acordo com seus significados, de
crenças e atitudes, dentro de um espetro de relatos cotidianos da cidade. Os resultados parciais
obtidos são parte do Projeto de Iniciação Científica "Paisagem sonora em Juiz de Fora: O som da
cidade como resgate da cultura e da memória urbana", desenvolvido na Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
A pesquisa foi organizada em duas etapas. Durante a primeira fase desta pesquisa, buscou-se
registros sonoros em diferentes fontes documentais nos arquivos da cidade. A partir desta
primeira etapa de coleta de dados, as informações consideradas relevantes para a pesquisa
foram categorizadas em décadas, de acordo com acontecimentos da cidade, a saber: [1] eventos
históricos; [2] evento arquitetônico; [3] evento urbanístico; e [4] evento efêmero. Entretanto,
estas quatro categorias foram insuficientes para o estudo da paisagem sonora, sendo
importantes para o entendimento dos acontecimentos do período datado. Neste sentido,
optou-se por fazer a busca da paisagem sonora nos jornais da época, fonte primária de análise
e relatores de fatos ocorridos no cotidiano, portando de dados relevantes da sociedade, como
eventos políticos e culturais.
Com base na análise dos dados, verificou-se que os registros contidos nos relatos dos jornais
com publicações do final do século XIX são importantes fontes para o resgate da identidade da
cidade. Em Juiz de Fora, como espaço de informação e opinião, os jornais do período reuniram
o melhor da intelectualidade da cidade, sendo os principais responsáveis pela configuração de
um imaginário social de progresso (MUSSE, 2007). Dentre os diversos jornais, observou-se focos
variados na rotina da cidade, contendo desde assuntos referentes à política até aqueles que se
referiam ao comércio.
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Após a leitura e análise de diversos exemplares de jornais, optou-se pela investigação no jornal
“O Pharol” (figura 1). Com um relevante papel na formação da crítica juizforana, o jornal “O
Pharol”, passou a circular em abril de 1871, existindo até o ano de 1939. Foi o mais importante
periódico desse período, sendo, até hoje, uma fonte indispensável de pesquisa para aqueles que
desejam reconstituir esta fase da história (OLIVEIRA, 1978, p.17).

Figura 1- Recorte da primeira página do jornal "o Pharol" de janeiro de 1881. (Fonte: Hemeroteca da Biblioteca Nacional
Brasileira, 2019).

A escolha de tal fonte documental deve-se tanto à quantidade de exemplares disponíveis,
quanto à qualidade dos relatos coletados, que conseguiram atender aos requisitos de análise da
paisagem sonora. Tendo em vista a facilidade de acesso, a investigação documental foi realizada
a partir dos arquivos digitais, disponíveis no acervo da Hemeroteca Digital Nacional Brasileira.
A segunda etapa desta pesquisa configurou-se na sistematização os eventos sonoros coletados,
catalogando-os em planilha com informações relevantes. Destaca-se que dos periódicos foram
coletados fragmentos que continham relatos sobre os sons da cidade e da sociedade naquele
período, considerados aqueles em que se pudessem identificar: evento sonoro, testemunha
sonora, ano e local de escuta. A partir da coleta e análise dos dados, observou-se que tais
eventos descreviam as sonoridades encontradas naquela época mas, mais do que isso, estão
carregadas de sentimentos e sensações que se relacionam à cultura de uma época e sociedade.
Foram coletados e sistematizados dados em mais de 1707 exemplares do jornal “O Pharol”,
dentre os quais identificou-se cerca de 308 eventos sonoros. Destaca-se ainda que um evento
sonoro pode apresentar mais de um objeto sonoro e ser classificado em grupos sonoros
distintos. Os principais grupos sonoros identificados foram: água, animal, ar, comunicação nãoverbal ,edificação, explosão, ferramenta, fogo, humano, manifestação cultural, manifestação
religiosa, máquina, música, objeto, ruído, sinais, telecomunicação, transporte e silêncio.
Os resultados obtidos demonstram que a paisagem sonora histórica, em particular dos registros
cotidianos, é uma importante ferramenta para o entendimento das transformações de uma
cidade, contribuindo para a compreensão de suas dinâmicas, uma vez que tais sonoridades
revelam-se como relatos imateriais da paisagem urbana de uma época, complementar à história
já contada.
A densidade dos dados, relatando desde questões cotidianas até o registro de eventos históricos
significativos para a cidade e até mesmo para o país, ajudam a traçar um perfil histórico da
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cidade para além de fotografias, em um resgate da memória coletiva, uma vez que o ambiente
incorpora pessoas e a suas experiências. Acredita-se que a pesquisa possa contribuir como
estímulo ao resgate do “ouvir” o cotidiano das cidades, bem como para gerar um registro da
memória sonora das cidades.
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TRABALHO 04:
Os sons urbanos e a percepção dos ciclistas em movimento
Este trabalho é parte da dissertação de Mestrado intitulada “A bicicleta na construção das
paisagens culturais: um método de experienciação da rota cicloviária da Ilha do Governador, RJ”
(PINHEIRO, 2018) que buscou compreender as relações físico-emocionais que se estabelecem
entre ciclista, bicicleta e paisagem durante o ato de pedalar numa infraestrutura cicloviária
implantada em contexto urbano consolidado. Esta pesquisa vincula-se ao PROARQ-FAU/UFRJ,
na linha de pesquisa Cultura, Paisagem e Ambiente Construído, com orientação da Profa. Dra.
Andrea Queiroz Rego e com o apoio da FAPERJ. No presente trabalho, será apresentada a
importância dos sons urbanos no processo de pedalar e suas implicações para a qualidade dessa
experiência.
Para tanto, a pesquisa teve como fundamentação teórica principalmente as discussões sobre os
eixos paisagem (SANTOS, 1994), cultura (HALL, 2003) e percepção ambiental (HALL, 2003;
PALLASMAA, 2011), permeando o conceito de sistemas de espaços livres (SCHEELE et al, 2009)
nas análises morfológicas e funcionais. Adotou-se como objeto de estudo a infraestrutura
cicloviária da Ilha do Governador/ RJ, com mais de 20 km contínuos construídos e em sua maioria
compostos pelo sistema de faixas compartilhadas. A Ilha do Governador é um território
composto por 14 bairros e que conta com grandes diferenças socioculturais e paisagísticas.
O método de análise desenvolvido teve como base as dimensões morfológicas, funcionais e
culturais da paisagem e se desenvolve em duas fases e escalas. Na primeira fase foi realizado
uma análise cartográfica, atuando na macroescala da Ilha do Governador. Foi analisado a rede
de infraestrutura cicloviária juntamente com os outros sistemas que compõe o território, como
os sistemas de espaços livres de circulação e de permanência, centralidades urbanas e dados
populacionais. Todas as categorias mencionadas estão relacionadas a possíveis fontes sonoras e
contribuíram para as análises posteriores ao trabalho de campo.
Já a segunda fase compreendeu a experimentação in loco das paisagens, pedalando por toda a
infraestrutura cicloviária, adotando o método etnográfico de análise. Para tanto, foi utilizado
uma câmera de ação fixada ao capacete e um microfone de lapela, captando visualmente e
sonoramente o percurso e gravando os comentários e sensações a cada situação e paisagem.
Foram analisados tanto os aspectos materiais, como sinalização e pavimentação, como os
aspectos sensoriais e sinestésicos, como os sons urbanos percebidos e as suas influências no
pedalar.
Durante o exercício o ciclista necessita, mesmo que inconscientemente, comprovar diversas
habilidades corporais e sensoriais como respiração, equilíbrio, ritmo, reflexos, entre outros. A
fragilidade do corpo, e consequentemente do ser, durante o ato de pedalar faz com que o ciclista
apure os seus sentidos e a sua percepção do lugar. Os sons se dotam de significados e
importância ímpares no processo de orientação do ciclista na paisagem.
Para tanto, foi elaborado um mapa de percepção sonora do percurso, indicando as principais
fontes sonoras percebidas (Figura 01), juntamente com os fragmentos sonoros captados
durante o percurso1. Nas vias com grande fluxo de veículos (principalmente nas vias arteriais ou
1

Disponíveis em: http://www.riosoundscape.org/ilha-do-governador.html
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coletoras de maior movimento), os sons externos percebidos na gravação de áudio eram, quase
todos, provenientes dos veículos motorizados.

Figura 1: Mapa da sensação sonora na infraestrutura cicloviária da Ilha do Governador, RJ.
Fonte: Autor (2018, p. 163).

Essa fragilidade do corpo ficou em evidência durante a pedalada. Os sons produzidos pela
arrancada de motores, buzinas e pela aproximação rápida de carros, motos e ônibus causavam,
assim que percebidos, as piores sensações vivenciadas no percurso. Ainda que os objetos em si
não estavam no campo de visão, os sons produzidos geravam quase instantaneamente o
enrijecimento corporal, fazendo com que o corpo entrasse em estado de alerta. O ouvido se
torna, de fato, o retrovisor do ciclista (PINHEIRO, 2018, p. 161).
Por sua vez, em paisagens aonde a interação física com veículos era menos intensa ou
praticamente nula (principalmente nas vias locais ou coletoras de menor movimento e nas áreas
de permanência) era possível perceber outras fontes sonoras e acontecia uma maior diversidade
sonora. Os sons de pássaros e cachorros latindo, conversas ou somente o som da própria
pedalada geravam o relaxamento corporal e consequente sensação de agradabilidade sonora
(PINHEIRO, 2018, p. 162).
Através dessa experiência confirmou-se a complementariedade existente na junção entre o
levantamento cartográfico prévio e o estudo de campo, permitindo comparar e embasar os
resultados encontrados e compreender a relação entre as fontes sonoras com as paisagens
percorridas. Percebe-se também as diferenças encontradas na sensação de segurança e conforto
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entre as paisagens percorridas em função da sua qualidade sonora, ainda que o tipo de
infraestrutura cicloviária utilizada fossem as mesmas.
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TRABALHO 05:
Caminhada sonora como heurística para percepção da cidade
Westerkamp define caminhada sonora como “qualquer excursão com o propósito principal de
escutar o ambiente, expondo nossos ouvidos a qualquer som ao nosso redor” (Westerkamp,
1974, não paginado). Até a própria atitude de perguntar aos habitantes do lugar como se chega
a determinado local pode dar uma pequena ideia do caráter da cidade ao escutar como as
pessoas respondem, como soam suas vozes, seus acentos. O espaço se torna espaço acústico, e
não apenas visual. Escutar e caminhar, nesse sentido, são gestos criativos de investigação que
levam a um contato sensível com o ambiente.
Esssa proposta entende a caminhada sonora como uma prática performativa de escuta e como
uma heurística para apreensão da cidade pelo sensível.
Essas caminhadas são simplesmente um passeio concentrado na audição, que se dão pelo prazer
de andar através dos ambientes tendo como guia o desejo espontâneo de estar aqui ou ali, ou,
dito de outra forma, o flanar errante e descompromissado. A caminhada sonora pode também
performar instruções, protocolos, interações intencionais com o espaço urbano. Há coisas a
serem observadas ou feitas a priori. Daí, seu caráter performativo.
Entendendo a escuta como uma produção, a caminhada sonora é também uma possibilidade de
agenciamento com o território, um meio para conhecimento corpóreo do espaço. Ainda
podemos apostar na invenção de uma escuta cartográfica apreendendo a cidade pelo sensível.
Os métodos da Acústica centram sua atenção nas categorias físicas do som, analisando-o em
termos quantitativos classificando volume, intensidade, amplitude, entre outros parâmetros,
para medir, manejar e controlar o fenômeno acústico. No entanto, nada podem dizer sobre o
que os fenômenos sonoros representam, os motivos que os causaram, como são sentidos ou
porque são produzidos em determinados territórios (Cambrón, 2010).
Essa proposta defende as caminhadas sonoras como método investigativo e como prática
artística. Assim, traz exemplos desses eventos realizados pela autora durante sua pesquisa na
região portuária do Rio de Janeiro a fim de investigar as transformações do espaço urbano
durante a implementação do Projeto Porto Maravilha com vista às Olimpíada. Aborda-se
também a proposta de caminhada sonora site specific Cinema para os Ouvidos, onde os
participantes ouviam uma peça sonora enquanto interagiam com o espaço urbano, em Brasília;
e as práticas de escuta militante realizadas pelo coletivo Ultra-red e de artistas (a exemplo de
Andra McCartney, Pedro Rebelo, Lilian Nakanodo, entre outros) que prestigiam a escuta para
criação de trabalhos que interagem com a cidade.
A caminhada sonora (soundwalking) foi uma prática importante dentro do World Soundscape
Project. Embora não tenham sido os primeiros pesquisadores que buscaram se orientar pelos
sons do ambiente, foi a partir desse projeto que o termo “caminhada sonora” (soundwalking)
começou a ser adotado (McCartney, 2014). Mostrando-se como prática versátil, tem sido usada
por inúmeros artistas que trabalham com material sonoro. Hildegard Westerkamp foi uma das
integrantes da equipe de Schafer no World Soundscape Project e desenvolveu sua própria
abordagem para ouvir o ambiente sonoro, incluindo a prática de caminhadas sonoras individuais
ou em grupo.
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Ainda que o trabalho de Schafer tenha aberto possibilidades de estudo sobre um registro
sensório até então negligenciado - escuta -, a ideia de paisagem sonora se mostra insuficiente
para investigação situada e relacional de ambientes acústicos no espaço urbano. O estudo do
som em relação a um lugar não pode prescindir de considerar contextos.
“Escutar as histórias de escuta”, como diz Feld (2015), é meio de acesso a um lugar e de entrar
em contato com o conhecimento que alguém possui sobre esse lugar. O som tem implicações
políticas. A partir desse referencial teórico sobre a escuta do lugar, sinalizamos a importância
das sonoridades para conhecimento e produção do espaço.
As instruções para uma caminhada sonora são simples: percorrer ou habitar um espaço
priorizando a escuta dos seus sons (Westerkamp, 1974, 2001, 2006). Dependendo do objetivo
da caminhada, a análise desses sons pode ser feita com base nas sensações que se fixaram na
memória, em anotações escritas ou registros de audiovisuais. É um exercício que sensibiliza os
participantes para o ambiente sonoro e consequentemente para o modelo de espaço que
habitamos. Como afirma o coletivo Ultra-red, aprender a escutar é uma tarefa intencional de
solidariedade” (Ultra-red, 2012, p.2).

Figura 1: Participante fazendo registros de áudio da Praça Mauá, durante uma caminhada sonora na abertura dos Jogos
Olímpicos do Rio de Janeiro
Fonte: Autor, 2016.
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Figura 2: Caminhada sonora“Cinema para os Ouvidos”- os participantes caminham em silêncio pela cidade ouvindo uma peça
radiofônica. A narrativa sugere interações com o lugar, seja em relação às práticas sociais, história ou arquitetura.
Fonte: Autor, 2016.

Figura 3: Caminhada sonora “Cinema para os ouvidos” - A experiência engendra um deslocamento entre o lugar real e o espaço
acústico imaginado. É possível politizar a escuta? O que os sons nos dizem sobre o espaço?
Fonte: Autor, 2016.
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TRABALHO 06:
Ambiências sonoras e saúde coletiva: representações cartográficas e
percepções dos trabalhadores da Fiocruz
INTRODUÇÃO
O presente estudo apresenta um projeto de pesquisa que está sendo iniciado na Fundação
Oswaldo Cruz, em cooperação com a Universidade de Lisboa, Universidade de Grenoble e
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
O Campus de Manguinhos, pode ser comparado a uma cidade dotada de infraestruturas
urbanas, circunvizinha a comunidades, autoestradas e ferrovia. Contém sistema viário interno,
hospitais, ambulatórios, laboratórios de pesquisa biomédica, produção e fornecimento de
biomodelos, indústrias de vacinas e medicamentos, áreas de ensino, creche, escritórios,
museus, bibliotecas, edifícios que fazem parte do patrimônio histórico e cultural da instituição,
áreas verdes preservadas, praças, elementos hídricos, estação de tratamento de esgoto
sanitário, estações geradoras de energia elétrica, entre outras. Reúne elementos e práticas
cotidianas que caracterizam sua paisagem sonora.

Figura 1. Vista aérea Campus Manguinhos.
Fonte: Google Maps

Cada som caracteriza um lugar, um momento ou uma atividade e lhe confere uma certa
identidade (CETUR, 1978; CETUR,1981), que depende de inumeráveis apreciações e percepções
individuais (objetivas ou subjetivas) que permanecem no inconsciente dos indivíduos. Os sinais
sonoros estão diretamente relacionados ao seu comportamento espaço-temporal e
inteiramente dependentes das qualidades morfológicas e materiais do lugar (configurações
urbanas). Os sons nunca são imóveis, variam constantemente no tempo (Balay, B. & Arlaud, B.
(2000). Todavia, segundo Augoyard, J. (1998), todo sinal físico somente tem significado se ele é
percebido.
O ruído ambiental é uma ameaça à saúde pública e está entre os principais riscos à saúde física,
mental e bem-estar, associado à substancial carga de doenças na Europa (WHO, 2018).
Entretanto, segundo Amphoux (2017), o som tem também qualidades. Assim, identificar, definir
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tipologias sonoras, reforçar qualidades e proteger áreas acusticamente agradáveis é um meio
inédito de lutar contra o ruído, passando de uma atitude defensiva para uma atitude proativa.
O campus de Manguinhos, possui ambiências sonoras diferenciadas que podem contribuir para
aumentar a carga de ruído a que os trabalhadores estão submetidos no seu cotidiano, afetando
negativamente a sua saúde ou, de modo contrário, trazer paz, tranquilidade e bem-estar.
Balay, O.; Arlaud, B (2000), mencionam que as ferramentas disponíveis para planejadores
urbanos, principalmente baseadas em estimativas quantitativas de níveis sonoros, são
insuficientes para compreender e gerenciar situações sonoras na sua complexidade. Segundo
Augoyard, J.F. (1995), as pesquisas bem-sucedidas sobre ambiente arquitetônico e urbano
reúnem abordagens baseadas em diferentes competências e campos de conhecimento.

OBJETIVO
Este estudo visa desenvolver propostas e ferramentas que contribuam para melhoria da
qualidade da paisagem sonora do Campus de Manguinhos da Fundação Oswaldo Cruz, através
da realização de avaliações quantitativas e qualitativas para a identificação dos ambientes
sonoros a serem preservados ou requalificados, tendo em vista a proteção da saúde coletiva.

METODOLOGIA
Portanto, no presente estudo se considera que as abordagens interdisciplinares, qualitativas e
qualitativas se complementam, enriquecendo as pesquisas de campo. Por este motivo, serão
utilizadas a etnografia e cartografia sonora.
A etnografia será utilizada para compreender a relação que os trabalhadores têm com as
ambiências e permitir a proposição de ações que visam melhorar o ambiente sonoro e preservar
o patrimônio sonoro. A abordagem etnográfica entende que a noção de som e ruído emerge da
organização de interações naturais e cotidianas, surge da experiência perceptiva em relação à
memória auditiva, atividades e interações sociais (Thibaud, 2017).
A cartografia sonora fornecerá dados quantitativos, que possibilitarão diagnosticar a situação,
identificar populações expostas, inventariar atividades, classificar níveis sonoros, obter dados
de tráfego, mapear áreas a serem protegidas e definir estratégias a serem implementadas,
sendo uma ferramenta de apoio à tomada de decisão. Permitirá ainda, mapear o patrimônio
sonoro, descobrir lugares e itinerários que são particularmente representativos da identidade
sonora das diversas áreas do campus e representá-los visualmente em mapas.
Em percurso sonoro preliminarmente realizado no Campus de Manguinhos, a equipe observou
o conjunto de sons e ruídos que configuram as ambiências sonoras, registrando os níveis
sonoros que lhe chamavam atenção em caderno de campo e realizando registros fotográficos.
Buscou-se compreender os sons não apenas como resultado das práticas cotidianas, mas como
parte das expressões, representações e imagens culturais e simbólicas que constituem a vida no
Campus de Manguinhos.
Perceberam-se as características das edificações e dos espaços urbanos, bem como os sons
emitidos por práticas e atividades dos personagens que atuam no campus, os movimentos nas
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ruas, as máquinas e utensílios, os veículos de transporte, os atos sociais e conversas, entre
outros.

RESULTADOS
Constatou-se a diversidade de sons que compõem a paisagem sonora no Campus de
Manguinhos, os ruídos emitidos por veículos na Avenida Brasil e nas vias internas, a queda
d’água próxima à portaria principal (Fotos 1 e 2), os sons em torno do Pavilhão Artur Neiva (Foto
3), construído no início da década de 40 e patrimônio histórico da Fiocruz, onde há um galinheiro
que atende a pesquisas desenvolvidas em um de seus laboratórios, uma edificação que abriga
um grupo gerador e, nas fachadas, os ruídos de equipamentos de ar condicionado. Mais adiante,
o trenzinho da ciência que circula pelo campus encontrava-se na estação (Foto 4). Em frente à
biblioteca situada no Pavilhão Haity Moussatché, o ruído emitido por tratores destacava-se na
paisagem sonora. Prosseguindo, a equipe deparou-se com ruídos de transformadores,
exaustores, central de tratamento de água, passagem de helicóptero e avião, sirene de
ambulância, ruído de obra, carga e descarga de caminhão, fala de pessoas etc.

Foto 1. Vista da Avenida Brasil.
Fonte: A autora

Foto 2. Queda d’água na portaria.
Fonte: A autora

Foto 3. Pavilhão Artur Neiva
Fonte: A autora

Foto 4. Estação do trenzinho.
Fonte: A autora

Figura 2. Percurso Manguinhos.
Fonte: A autora, 2019.

CONCLUSÃO
Um simples percurso sonoro desenvolvido em parte do campus, possibilitou perceber a grande
diversidade de fontes sonoras que caracterizam as ambiências, podendo torná-las agradáveis
ou incômodas.
A exposição ao ruído ambiental é responsável por uma série de efeitos na saúde, incluindo
aumento do risco de doenças cardíacas isquêmicas, distúrbios do sono, comprometimento
cognitivo em crianças, riscos à saúde mental e zumbido (WHO, 20019). Tendo em vista o papel
da Fiocruz, como instituição voltada para a saúde pública, é necessário que realize ações
direcionadas à proteção da saúde coletiva.
Nesse sentido, o estudo em andamento contribuirá para a preservação das paisagens sonoras
agradáveis no interior do campus e daquelas que fazem parte do patrimônio histórico imaterial
da instituição. Além disso, possibilitará identificar áreas incômodas e o planejamento de ações
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visando a melhoria da paisagem sonora.
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