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Resumo: Por efeito da invenção e comercialização dos equipamentos de gravação e 

reprodução sonoras as cidades tornaram-se um novelo de sons mecânicos, elétricos e 

eletrónicos. O território que foi sempre pensado para reunir foi afetado por uma 

mecanização e uma eletrificação que atingiu as ruas e as casas, trazendo massas 

sonoras que não eram audíveis numa época pré-fonográfica. Com o projeto «Aural 

Experience», o território deve mostrar-se como um conjunto de lugares promovido pela 

capacidade do som construir relações e afinidades. Ouvir e olhar a cidade pode agora 

fazer-se utilizando os meios digitais que dispomos e com esta ação promover uma 

relação empática do sujeito com o que é urbano e soluções para a sua 

sustentabilidade ambiental. 

 

Palavras Chave: Som, Território, Comunidade, Dispositivo. 

 

1. Uma Origem 

 

“As minhas primeiras observações foram abstratas e gerais, olhando os transeuntes em massa 

e não os considerando senão na sua harmonia gregária. Depois, desci aos pormenores, e 

examinei, com um interesse minucioso, as inumeráveis variedades de figuras, de modas, de 

aspectos, de modos de andar, de rostos e de expressões fisionómicas.” 

(Edgar Allan Poe, O Homem na Multidão, 1842)  

 

Se o som se transformou em «coisa» mental é natural que a vida quotidiana se tenha 

interessado pelos dispositivos e meios de produção do som. E aqui incluímos não 

apenas os meios desenvolvidos para a re-produção do som mas também os 

equipamentos que pela sua energia exógena, fora do corpo humano, trouxeram ao 

território os sons da sua atividade. O voltar ao real não é apenas uma nova 

interpretação ao invés do conceito (assumindo este como dissolvido em imagens), 

essa viagem é também um apuramento das possibilidades que o som pode trazer, ou 

não, a uma cultura sensível que emergiu com mais intensidade a partir da cultura Pop 

do século XX mas não só. 

Em «O Homem na Multidão» (Poe, 1842) o escritor dá-nos conta de uma estranha 

vida da cidade, que era distinta de outros tempos. A cidade tinha eletrificado não 

apenas o cérebro mas também o movimento. O problema da linearidade entre uma 

causa e um efeito previsível, ou entre uma decisão e um destino tinha-se esboroado. 

O meio urbano, ainda num tempo em que a oposição com o rural era aceite, 

começava em meados do século XIX a comportar diferentes «formas de vida» e já não 

apenas classes sociais. E esta forma de vida dependia muito, não do que se queria 

fazer, mas de uma ocupação nova do tempo e do espaço. Os lugares eram unidos 
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pela deambulação dos transeuntes. De um ponto ao outro, o homem emerge num 

novo tempo e na constatação de que há uma novidade a todo o momento, no 

comércio, nos serviços ou mesmo no espaço urbano da cidade. O corpo estava 

lentamente a eletrificar-se e o andar tornou-se uma forma de conhecer não apenas o 

território mas receber num corpo em desalinho essa energia que vinha de todos os 

lugares e da própria multidão. Neste sentido, o que os sentidos estavam a começar a 

erguer era um homem que se sentia fragmentado e que cada fragmento, como um 

sentido, recebia de muitas maneiras a vida da cidade e uma nova cultura, por efeito da 

mecanização e eletrificação das atividades. 

A cidade murada que a distinguia do campo e das aldeias começou, com a Revolução 

Industrial, a comportar-se, também ela, como um corpo que quer ocupar cada vez 

mais território, organizar-se para lá dos seus limites, sobrepor-se a uma paisagem que 

até ali tinha sido natureza. E, naquele tempo, foram sobretudo os olhos, esse sentido 

da geometria, que lhe deram a forma que se manteve até bem tarde no século XX. O 

urbanismo esqueceu parte donde provinha aquele território, o campo, e criou novas 

paisagens para uso e deslocação das multidões que em maior número se 

acotovelavam nos seus limites ou irrompiam no pelo tecido urbano.  

A cidade abriu-se a uma ruralidade que sempre lhe foi estranha. E nesta época pré-

fonográfica, quando o som ainda não tinha ganho a distância da especulação, de que 

se encarregariam os meios de gravação e (re)produção sonoras, os sinais sonoros 

eram de alerta, informação ou o ruído da vida a fazer-se. Porém com a invenção 

daqueles media, do telégrafo aos meios domésticos de reprodução, algo iria mudar 

profundamente não apenas a empatia do homem com a cidade mas, sobretudo, as 

formas de vida nela. Se os meios sonoros dispersaram distâncias e espaços e os 

equipamentos domésticos trouxeram para o interior da casa e dos comércios a voz 

sem corpo ou o espetáculo sem sala, a cidade converteu-se num objeto fragmentado, 

por vezes sujeito, que era necessário entender noutras dimensões epistemológicas.  

As grandes massas sonoras que faziam a cidade multiplicaram-se (Picker, Vitorian 

Soundscapes, 2003) desde os instrumentos musicais mecânicos até à fonografia. A 

habitação tornou-se, nas duas primeiras décadas do século XX, um espaço de 

prolongamento das salas de espetáculo, e as ruas da cidade manifestaram a sua 

aptidão para o babélico e a implosão seguida de uma reconstrução. O sujeito 

entendeu que tinha que ser múltiplo para nela circular, bem como múltiplo nas formas 

de abordar a sua moradia. Os dispositivos sonoros trouxeram o coletivo ao individual 

ou familiar e desenvolveram a aptidão humana (já inscrita na literacia, e na voz) para a 

fantasmagoria e o espectro.  

E lá fora, a sinalética sonora localizada e reguladora do comportamento comunitário foi 

sendo esquecida, lentamente, não apenas por haver substitutos mediáticos mas 

também porque a massa sonora se tornou intensa, ambígua e obstrutiva à propagação 

de alguns sons naturais: «While their ears functioned physically as ours do, their 

experience of sound was different because their auditory and cultural environment and 

their psychology were different»1.  

Como nos diz Musil no início do seu «Homem sem Qualidades», «Uma amálgama de 

sons indescritíveis criava um ruído agudo, com arestas ora cortantes ora esbatidas da 

qual sobressaía aqui um bico, ali um estilhaço, que logo se perdiam em notas mais 

                                                             
1 Garrioch, D. (2003). «Sounds of the city: the soundscape of early modern European towns» in 

Urban History, 30, 1 (5-25). 
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claras.» E acrescenta: «diríamos que se estava em presença de um belo dia de 

Agosto do ano de 1913». É este o ano da publicação do L’Arte dei Rumori, de 

Russolo, mas também o início da instabilidade na Europa. As cidades irão eletrificar-

se, bem como as casas, transformam-se em enormes metrópoles que apelam ao 

abandono dos campos e a vinda para uma vida mais cosmopolita e de bem-estar. 

Com esta alteração e pelo que o cinema sonoro incorporou na década de 19202 há 

perguntas que temos que fazer: o que é o som de uma cidade? Podemos observar 

essas alterações a partir do que gravamos no passado e escutamos no presente? 

Como pode o som constituir-se como elemento de empatia com a cidade, promovendo 

afinidades e soluções?  

 

2. O Som da Cidade 

O som da cidade é, na sua formação, idêntico a todos os lugares. O que o distingue, 

de cidade para cidade, de lugar para lugar é a sua geografia e população, incluindo 

aqui a tecnologia usada pelos habitantes. Enquanto fenómeno e qualidade em devir é 

o movimento dos objetos e dos seres na superfície do planeta que fazem os sons 

característicos ou não de um determinado espaço. Isso significa que a sobrepopulação 

das grandes metrópoles produz paisagens sonoras distintas, não apenas pelo seu 

número, mas também por geografias, territórios e uso tecnológico distinto.  

Então podemos dizer que cada cidade (lugar) tem os seus marcos sonoros repartidos 

por diferentes bairros, por vezes semelhantes, outras vezes completamente distintos. 

O que significa que podemos falar, ao reunirmos fisicamente os diferentes sons 

gravados (ou memorizados) em diferentes pontos da cidade, de uma marca sonora 

que é identitária, e separa Lisboa de Berlim. É esta identidade sonora a causa primeira 

do nascimento e desenvolvimento de uma música ancestral ou contemporânea, do 

fado à música eletrónica ou do Rock ao Hip-Hop. Tal como mudaram os bairros e o 

que aí se escuta, também a música tradicional ou moderna de uma cidade se foi 

alterando com o desenvolvimento da cidade.  

O comportamento do cidadão é «plástico», envolvendo-se nas mudanças a partir dos 

sons que escuta e da tecnologia de reprodução que usa para a escuta3. Então 

podemos afirmar que estando imersos em som e sermos produtores de som afeta a 

nossa relação com a cidade e o lugar, mesmo que num modo não intencional, já que 

                                                             
2 Os meios de gravação sonora e a reprodução dos seus conteúdos tornaram os sons gravados 
objetos de uma escuta atenta. O que antes passava despercebido, já que imersos no meio 
ambiente, constituíram-se naquele tempo como novas paisagens a escutar e comparar. Para 
além disso, a nossa matriz sonora foi sendo reconstruida por estes sons, por eliminação, 
substituição ou adição. A matriz sonora é hoje o que nos permite, sem fonte, reconhecer um 
som, natural, humano ou provindo do meio tecnológico como o audiovisual. 
3
 Apenas um exemplo: o Walkman, no início, e o IPod/smartphone hoje, podem ser 

considerados elementos da nossa cultura pelas «práticas sociais» associadas que expandem o 
seu valor e sentido cultural (Gay, 2013: 12). Todas as práticas sociais associadas a estes 
dispositivos (também poderíamos falar do gramofone, rádio ou televisão) implicam alterações e 
um corte com antigos comportamentos em comunidade. Por outro lado, os gestos associados 
(na relação corpo-dispositivo) e os movimentos do corpo produzem novas ligações e hábitos 
«desconhecidos» antes do uso intensivo de um dispositivo de escuta em mobilidade. O que 
entendemos por «representações coletivas» desde Émile Durkheim, e de um ser vivente apto 
para a vida da cidade (Aristóteles, Política) estão em alteração desde, sobretudo, o incremento 
de mediadores (meios de comunicação e difusão) entre indivíduos em comunidade. A noção de 
ser social, real e comunidade estão num processo de decomposição ou dissolução que pode 
atingir as materialidades. Para isso contribuiu o fundamento sónico nas suas formas 
transistorizadas. 
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nos falta a distância e a perspetiva que se oferece no objeto imagético. Estamos «in 

loco» e submersos nos elementos que compõem o espaço, incluindo o urbanismo e a 

arquitetura, por via do som. 

«As with all sensory aspects of architecture, cultural values and social functions 

determine the experiential consequences of spatial attributes. In different social 

settings, the same acoustic features have different meanings, which then influence the 

mood and behavior of the people in those settings» (Blesser, 2009: 3).  

Para o vivo, e desde a sua conceção, a pele e o ouvido (um órgão que leva ao interior 

da cabeça a pele e os ossos de que é feito o corpo) apresentam-se como o modo de 

um corpo se localizar no espaço e no tempo. O que sentimos de um determinado lugar 

é o efeito da ressonância e percussão desse lugar que, como um benefício, «parasita» 

o corpo através da pele e do ouvido. A cidade nasceu primeiro para a comunidade, 

para a sua constituição, mas foi a partir do corpo e da perceção que ela foi evoluindo. 

O que é hoje a cidade tem esbatido o que esteve no seu nascimento, mantendo, 

porém, esse desejo antigo da realização total do corpo humano, aquele que sem 

intencionalidade está sempre no evento. 

O corpo devir é sempre uma «soma», uma reconstrução in situ. Ora estando a cidade 

inundada pelos elementos já detetados no século XIX, com o som da indústria e da 

técnica e o vozeamento das multidões é maior a «enervação do corpo» a partir da vida 

social (Simmel, 1903), logo maior a sua contaminação, normalmente por força de um 

sensorium comunicante e muito distraído como é a ação do ouvinte. Como nos diz 

Nancy (Corpus, 2008: 134) o corpo é tom: «a body is a tonus» em constante tensão, 

semelhança efetuada também por Heidegger na sua escolha da palavra «Stimmung», 

para uma sintonia e «acordo» do ser com o mundo4. No geral o corpo audível é o 

exemplo perfeito da passagem contínua a que estamos submetidos. 

 

3. A Reflexão do Passado no Presente 

Enquanto objeto epistemológico o som tem levantado problemas que urge 

circunscrever para tornar legível o modo como pensamos o som atual. Na verdade, 

sendo um evento que se elevou ao estatuto de objeto pelas tecnologias de gravação e 

reprodução, carece das qualidades das materialidades que compõem o espaço. O que 

é visual permanece longamente para a análise e especulação, desejando eliminar o 

erro para constituir certezas sobre esses objetos. Na verdade, a suspensão temporária 

do objeto permite à visão o conhecimento que funda5. Porém, a produção e 

propagação do som, entre a sua fonte e o nosso ouvido, tem características que são 

primárias ao fenómeno não as podendo julgar, já que assim julgávamos o que é 

                                                             
4 If the experience of being is not a static one (ontologic), but rather processual (being-in-time), 

then the definition of existence as ‘Durchstimmung’ (Heidegger) recalls sonic resonance. The 
German word ‘Stimmung’ relates both to the voice (‘die Stimme’) and to the tuning (‘das 
Stimmen’) of an instrument – constituting sonic media temporality. ‘Being’ is defined by 
Heidegger as the experience of finality as such. (Ernst, Wolfgang. (2016). Sonic Time 
Machines, Amsterdam: Amsterdam University Press, p.37). Sobre este assunto ver também: 
Leo Spitzer, Leo, (1963). Classical and Christian Ideas of World Harmony, John Hopkins 
University Press, citado por Agamben. (2014). «Vocação e Voz» in A Potência do Pensamento, 
Lisboa: Relógio d’Água, pp.73-64. E Heidegger, M. (1996). Being and Time, New York: State 
University of New York Press, p.125; Heidegger, M. (1995). The Fundamental Concepts of 
Metaphysics, Bloomington: Indiana University Press, p. 67. 
5
 Talvez por essa razão Heraclito tenha afirmado no seu fragmento 101a: «Pois os olhos são 

testemunhas mais fiéis do que os ouvidos.» 
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qualitativo e substancial. O que se propaga no espaço e reverbera sofre com a 

ocupação espacial do seu percurso. Assim, podemos falar de objetos que, embora sob 

a influência das leis da física, mantêm uma estrutura qualitativa num determinado 

período de tempo, enquanto outros mantendo parte do seu espetro reagem e alteram 

parte das suas qualidades, como a duração e o seu volume, por influência do meio 

envolvente. Falamos aqui de objetos sonoros. 

Aceite esta distinção, o som implícito ou explícito pode ser um elemento 

epistemológico a partir do qual se entende, por ele, alterações no meio envolvente que 

atingem, para o bem e o mal, os habitantes. Por outro lado, a produção do cidadão, 

sobretudo no uso de meios tecnológicos de produção sonora é também parte 

importante da caracterização da paisagem sonora urbana e identificadora de um 

determinado território acústico. Sendo «pele», o corpo tem no espaço audível a sua 

forma de encontro com o mundo e, por ele, faz nele a sua habitação e poiso. Sem 

audição, por doença ou deficiência, sofremos sempre de uma «orfandade ontológica». 

Se o «Sound, then, is a substance of the world as well as a basic part of how people 

frame their knowledge about the world» (Novak, 2015: 2), uma corelação gerada pelo 

corpo, então o modo como a cidade se constituiu e permanece gera fluxos sonoros 

importantes para entender não apenas a cultura urbana mas, sobretudo, a relação 

interior do sujeito com a paisagem habitada. Esta corelação é a origem de inúmeras 

áreas académicas que se têm desenvolvido nos últimos anos: ecologia acústica, 

acustemologia, antropologia e arqueologia sonoras, etc.  

Para que a análise do espaço acústico não fosse interrompida pela linearidade 

temporal e pela dissolução e morte da onda sonora, os media desenvolvidos desde o 

século XIX contribuíram para a criação de um arquivo importante para a representação 

posterior desse espaço acústico e suas alterações. Sob o império de um mediador 

portátil, em permanente escuta ou gravando o tempo sonoro da cidade, os «media 

studies has deepened understandings of the role sound plays in formations of social 

difference (Novack, 2015: 7). Se nas primeiras décadas do século XX havia a 

necessidade de gravar o que, há partida, estaria num tempo de desaparição (como as 

comunidades sem literacia dos diferentes continentes), constituindo assim um arquivo 

etnográfico da diferença com a cultura Ocidental, a partir dos anos de 1970 (com o 

contributo importante de Murray Schafer e os nomes associados ao seu projeto) o 

«estudos do som» (sound studies) iniciaram a utilização do dispositivo de gravação e 

reprodução como um «olhar» novo sobre o habitante de um território em situação de 

escuta. O que, aliás, já diferentes dispositivos e perspetivas tinham começado a fazer 

com a noção de paisagem, aproveitada pela cultura visual como vamos ver. 

 

4. A Paisagem Sonora 

A expressão «paisagem sonora» disseminou-se por todas as línguas latinas a partir de 

traduções da obra de R. Murray Schafer The Tuning of the World (1977). E esta 

disseminação ajudou a criar não apenas uma semântica para um substantivo 

composto mas trouxe para diferentes áreas - da filosofia à ecologia - metodologias e, 

sobretudo, novas formas de escutar o meio envolvente e de o «descascar» em níveis 

e tipos de sonoridades pertencentes, ou não, ao seu património natural e humano. 
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A paisagem sonora que Schafer e outros investigadores ajudam a redefinir no World 

Soundscape Project6, na Simon Fraser University a partir da década de 60, tem o seu 

enlace com os estudos do som no surgimento da rádio e da sua potência fantasmática 

nos anos 20 do século passado, quando o cinema era mudo, a sincronização 

rudimentar e uma narrativa sonora podia fazer muito pelo cinema do futuro. Assim, o 

que ouvimos é um composto que se redimensiona a todo o tempo por efeito da vida, 

das materialidades e da vibração na superfície da Terra. Harmónico ou dissonante, 

mais ou menos ruidoso, o som é sempre um abrigo connosco dentro e a sua ausência 

perturba o modo como o corpo reconstrói, no espaço e no tempo, a sua estabilidade, 

densidade e moradia.  

A paisagem sonora não é uma materialidade capaz de ser «suspensa» e analisada 

como uma externalidade, ela é, no seu ponto de origem e términus, o conjunto dos 

sons e o rasto do território, dos objetos e dos corpos7. Por estas razões, só a 

fonografia veio permitir acentuar a sua importância, não porque passamos a poder 

gravar os sons, mas porque os passamos a «ver» e a interpretar repetidamente, 

constituindo para uma paisagem diferentes camadas que são o efeito da vida e do 

trabalho em materialidades, lugares e tempos diferenciados. Só a gravação nos 

permite comparar, criar graus de parentesco ou de dissemelhança, no espaço 

acústico. A tecnologia veio propor-nos sentir o som como qualquer híbrido (pela 

proveniência espacial, temporal e material diverso) que a todo o momento renasce: o 

que os olhos dissecam na natureza e transportam para uma representação é feito 

também pela nossa audição. Mas sendo o som um múltiplo que se subtrai às unidades 

visuais, a tecnologia de gravação e produção vieram permitir, também, estabelecer 

mais rapidamente as linhas sonoras em crescimento e desgaste. Chamamos a estas 

linhas, massas sonoras invisíveis, por contraponto com as novas técnicas de 

manuseamento e produção de som. 

Porque a «prisão» semântica existe para a palavra «Soundscape» em todas as 

línguas, já que na origem está unida a «paisagem», interessa aqui traçar o 

desenvolvimento da noção de paisagem, diferenciada sobretudo a partir do século 

XVIII, para que não reste em nós nenhum equívoco que ainda vigora quando nos 

referimos a um enquadramento incapaz de dar «materialidade» a um invisível que é 

sonoro, e por isso não deveria esta expressão associar-se a qualquer fenómeno ou 

ação, ou melhor, a uma natureza do território sonoro. 

O ponto de partida deve ser o artigo de Tim Ingold (Against Soundscape, 2007). Este 

artigo foi importante não apenas pela sua posição fenomenológica e semântica mas 

porque obrigou os defensores ou opositores daquela designação a constituírem uma 

teoria e uma prática para a «paisagem sonora»8, divergindo ou convergindo para 

diferentes estudos e usos, tornando-se assim num conceito operativo que, no devir, 

interessa à linguagem mas também às funções. Este estudo pretende também 

aproximar-nos mais desse conceito, já que as mudanças e comportamentos sociais, 

                                                             
6 Barry Truax ajuda na sua página a uma definição, uso e contexto da palavra «soundscape»: 

http://www.sfu.ca/~truax/soundscape.html. 
7 « From the materiality of animal guts to the inaudible movements of the celestial spheres, 

materiality is embedded in sound», Dyson, Frances, (2014), The Tone of Our Times, Mass.: 
MIT, pg. 34.  
8
 Destacarei na bibliografia um conjunto de autores, obras e textos que são fundamentais para 

entender a multiplicidade de práticas e conceções da noção de «paisagem sonora».  
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sobretudo por influência da técnica e da tecnologia, permitem um melhor confronto e 

enquadramento no presente. 

O que parece problemático na noção em análise é o uso da palavra «paisagem» que 

desde sempre esteve unida a uma captura visual de uma determinada realidade e 

num determinado tempo. A paisagem é o que se vê, não é a realidade, já que ela é 

uma construção do sentido da visão mas para a qual também contribuem outros 

sentidos e estruturas da perceção unidas a uma cultura individual ou coletiva. Como 

objeto, é nas suas qualidades que repousa o seu interesse fenomenológico, já que, 

desligado do espaço e do tempo, por uma reprodução ou virtualidade, é possível ouvir 

o seu nascimento e maturidade. Isso significa, e tomemos como exemplo a pintura, a 

fotografia e o cinema, que as reproduções, técnicas ou não, promovem a construção 

de realidades «frametizadas» em conformidade a traçados que não se conjugam em 

centros exteriores a não ser nas nossas faculdades, organizando perspetivas, 

camadas e linearidades. Caso contrário não teríamos nenhuma representação artística 

ou técnica do real mas uma colação do humano às materialidades que nas suas 

relações naturais e artificiais promovem a paisagem. Como isto é impossível, na atual 

descolagem do humano do mundo, nunca saberemos o que é uma paisagem na sua 

pureza, fora do olhar humano.  

Também sabemos que a passagem da pintura para o espaço aberto, do retrato para a 

pintura de paisagem, ocorre, solucionados alguns problemas técnicos, sob o efeito de 

uma nova noção do espaço e, ainda longe da fotografia, de uma cartografia possível 

do que designamos por «mundo». É aliás esta a mesma ideia que está na fotografia 

de exteriores e no cinema, em enquadramentos (molduras) espacialmente mais 

vastos, pela evolução dos aparelhos de reprodução técnica (máquinas, câmaras, 

lentes, etc.). 

O que assistimos com a saída do artista/espectador do estúdio para a rua ou para o 

campo é que as práticas que constituem uma reprodução da paisagem se organizam 

na relação entre a arte e os dispositivos técnicos. Como nos diz Georg Simmel num 

texto de 1913, «The Philosophy of Landscape»9, essa relação «produces the 

conciliatory richness of landscape». E o mesmo autor em «The Picture Frame: an 

aesthetic study»10 requalifica uma parte da natureza como plasmada num meio ou 

numa representação ao sentirmos que isso faz parte de um todo (não é uma estrutura 

desligada, desconectada) a que poderíamos chamar natureza, por mais violento ou 

contraditório que o «esquizóptico»11 possa ser,(e é): a arte a partir da visão (mas não 

só) promove o enquadramento como uma possível encenação do que não nos 

pertence, nem nunca conheceremos. Porém, o humano necessita desde sempre de 

uma mundivisão (a «Weltanschauung» kantiana e de Goethe) que não é mais do que 

um enquadramento, moldura ou programa12 daquilo de que nos apropriamos, 

tornando-se pertença nossa. Seria impossível o mundo como moradia sem as 

representações individuais. 

                                                             
9 Simmel, George, «The Philosophy of Landscape», Theory, Culture and Society, 24 (7-8), 
2007, pp.20-27. 
10

 Simmel, George, «The Picture Frame: an aesthetic study», Theory, Culture and Society, 11, 
1994, pp.11-17. 
11

 Uma divisão, promovida pela minha visão, reunida, à semelhança do que faz a linguagem ao 
dizer o mundo, numa representação, paisagem, mental. 
12

 A mesma ideia é encontrada em Marx e Engels, algo emoldurado, «framed», em The 
German Ideology, Vol.1, NY: Prometheus Books, 1998, p.42. 
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Porque os modos de acesso ao real não se fazem sobre um denominador comum mas 

a partir das nossas faculdades individuais, o objeto só se torna visível se é opaco e 

houver luz, tornando-se objeto «visual» para um sistema cognitivo. Porém, e aqui 

começam as dissemelhanças com a visão, o espaço audível não consegue constituir-

se na totalidade num determinado território e, nele, numa paisagem perfeitamente 

frametizada ou ecranizada. A prova disso é que juntamos sons (no cinema ou no 

vídeo) a paisagens visuais que não pertencem àquele enquadramento, mas mesmo 

assim têm a sua função.  

O que ouvimos numa paisagem sonora, que deve conter os sons que num 

determinado ambiente ressoam, é um fluxo ou uma massa de sons promovidos pela 

vibração de corpos ou objetos num determinado lugar e, sobretudo, num tempo. Não 

pode haver separação, a não ser na montagem ou na produção, do espaço e do 

tempo. Aliás, é esta não separação que possibilita a norma: o mapa de ruídos de uma 

cidade ou lugar obedece a princípios e regras que devem ser cumpridas. O lugar não 

é virtual mas determinado, circunscrito no território. Mais: havendo já tecnologia de 

gravação, mensurabilidade e sonografia capaz de efetuar o controlo, este exemplo é 

apenas o desejo do quotidiano se acomodar ao que é o som e as suas implicações. 

Nietzsche na sua obra «O Nascimento da Filosofia na Época da Tragédia Grega» já 

tinha afirmado, ao falar de música, que tudo o que é qualificável é quantificável, e dá 

como exemplo, e ponto de partida, a acústica13. O que Pitágoras fez foi separar a 

música, o que ouvia do que era possível ser escutado, isto é, separar a nossa mente 

dos elementos que ocorrem na natureza, permitindo, assim, uma organização para o 

efeito da catástrofe. Assim, foi possível constituir uma teoria dos sons. Podemos dizer 

que o som é «coisa» mental (e a música uma reação), porém mesmo não havendo 

ouvidos e cérebro, o som existe em tudo o que é vivo ou se move promovendo 

vibração que ocorre em meios e matérias. É, portanto, um acontecimento, e como 

qualquer fenómeno constitui-se obrigatoriamente como um «objeto» da nossa 

perceção e faculdades, como a imaginação e o entendimento. 

Desçamos agora ao problema do lugar. E aqui, vamos definir o lugar como o espaço 

ocupado por um corpo a partir do qual tem um ponto de audição e de visão. E chegam 

a este ponto não apenas os sons produzidos nos limites visíveis mas de outros 

territórios mais longínquos. Se no ponto de vista os meus olhos se encaminham para o 

que me rodeia (podendo ou não constituir paisagens), a partir do ponto de audição os 

meus ouvidos constituem-se como centros voluntários onde imergem os sons. Então 

podemos dizer que aquele corpo se constitui num «dispositivo» de receção e captação 

inseparáveis, na ausência de qualquer deficiência. E embora não haja separação entre 

as ações elas moldam o lugar do corpo, ou melhor, a nossa perceção e entendimento 

do lugar. Não é pelo facto de não ser visível a fonte sonora de muitos dos sons que 

nos chegam ou pelo facto do emolduramento conter o que vem de longe e o próximo, 

relativo ao som, que não ocorre o fenómeno: ele ocorre e é determinado pelo espaço e 

pelo tempo; pela geografia e o urbanismo; pela maior ou menor produção de efeitos 

que decorrem da mecanização e eletrificação do meio. A «moldagem» do nosso corpo 

faz-se sempre, mesmo que desligados de um ou outro sentido. 

                                                             
13 As figuras de Chladni, que foram tão mencionadas durante o século XIX e XX, não são mais 
do que a passagem do tempo ao espaço, e por isso a possibilidade da sua mensurabilidade e 
manuseamento. 
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Agora ao lugar e ao corpo devemos juntar uma escuta. Escutar é sempre uma ação da 

vontade que promove uma tensão do interior para o exterior como nos diz Jean-Luc 

Nancy (2007, 69), um sentido da tensão contrário ao ouvir. Ao querermos escutar 

inauguramos um tempo que se assemelha, na técnica, ao início da gravação. E por 

esta escuta se promove uma «fonte sonora», espetro ou não, bem como um «chão» 

agregado a uma imagem, que é uma forma que qualquer som despoleta em nós. Aqui, 

os modos de constituição e possibilidade de acesso ao real não são do mesmo grau 

dos modos como vemos o mundo. E a diferença reside apenas – não em tornar visível 

o que é invisível, a luz e o som – no processo de repetição do «objeto» visual ou 

sonoro. Assim, sabendo que o corpo não é um objeto técnico, posso, no entanto, 

implicá-lo na repetição visual ao deslocar a visão para o espaço anteriormente visto; 

mas porque o objeto sonoro se faz no tempo do acontecimento, apenas a técnica me 

possibilitará repetir o evento ou o seu efeito: o corpo não se pode deslocar no tempo 

tal como se desloca no espaço. A repetição técnica sonora apaga o espaço visível e 

remete os órgãos operativos para um presente onde o tempo passado se refaz. Foi 

esta qualidade que a invenção do fonógrafo trouxe para o debate, tornando flexível, ou 

fragmentado, o tempo linear: pela primeira vez era possível repetir o que pertence ao 

efémero, afastando-nos de um lugar contaminado pelo tempo histórico.  

O som é primariamente tempo, por isso não podemos conjugar em semelhança as 

modalidades da visão e da audição. Sendo arcaicos os elementos visuais, conjugado 

na nossa matriz desde que começamos a representar, há uma tentação para uma 

linguagem sobre o som construída a partir da visão: uma vez por neologismos (como 

Soundscape) outras por metaforização (colorido, redondo, etc., palavras com que 

designamos a «forma» de alguns sons). A paisagem sonora deve ser entendida como 

um conceito operativo, funcional cujo fundamento é distinto da paisagem visual mas 

que nos pode fornecer importantes contributos sobre o estado e a vida de um 

determinado lugar. Então a paisagem sonora pode ser memorialística, funcionando 

como arquivo para memória futura; elemento urbanístico, já que através da gravação e 

fonografia podemos analisar as causas e os efeitos de uma alteração no lugar e no 

tempo; elemento de controlo do ruído do território; e elemento que desde o início do 

século XX tem servido as artes do som, na oposição ideológica destas artes à 

composição/criação e interpretação musicais. 

Neste sentido, o som não pode ser entendido apenas como um medium14, a não ser 

que se entenda como um meio puro, em que causas e efeitos não têm relação direta, 

o que não é o caso. O facto de a paisagem sonora ser apenas possível de ser 

analisada e comparada pela sua gravação, e este é um fundamento sónico que se 

iniciou com a invenção do fonógrafo e que contaminou outros meios, torna-a um 

objeto15, efeito da ação doutros objetos em movimento. 

 

5. Experiência Aural, Território e Comunidade 

 

Pelo que ficou atrás escrito, e relacionando pontos e conceitos no projeto «Aural 

Experience, Territory, and Community», pretende-se analisar as noções de identidade, 

                                                             
14 “Against Soundscape,” in Autumn Leaves, Sound and the Environment in Artistic Practice, 

edited by Angus Carlyle, Paris: Double Entendre, 2007: «For sound, I would argue, is not the 
object but the medium of our perception». 
15

 Sobre este assunto ver: Voegelin, Salomé, (2014), Sonic Possible Words Hearing, London, 
New York: Bloomsbury, pp.10-14. 
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território e cultura que se modificaram no último século com o aparecimento de 

aparelhos de gravação e reprodução que têm como fundamento o som. A identidade 

enquanto construção de uma singularidade diluiu-se parcialmente nas aspirações de 

uma comunidade e sociedade e os modos da sua constituição faz-se agora, não tanto 

pela relação individual com a experiência e o seu desenvolvimento, mas com as 

diferentes camadas que constituem o quotidiano, unidas em rede em constante 

agitação e progresso. O humano é, no contemporâneo, um múltiplo que escapa muitas 

vezes a uma determinação do individual tal como foi assente na modernidade; uma 

distanciação do original que se vem fazendo sobretudo pelo uso intensivo da 

tecnologia e de uma quebra, talvez irreversível, com os fundamentos naturais do 

conhecimento e da experiência. A tecnologia foi sempre uma criadora de mediadores 

que nos afastou progressivamente de uma perspetiva natural. 

Há alguns anos que vemos desenvolvendo a ideia que a imagem esgotou, em parte, a 

sua força semântica como transportadora da verdade, da evidência e da prova. O 

mundo parece todo cartografado, e o território já não se deixa alojar em simples 

imagens de reconhecimento. O humano caminhou para uma situação de dúvida em 

relação à imagem e pretendeu com tecnologias imersivas regressar aos tempos da 

«voz viva». Isso é notória nas novas formas de comunicação e nos atributos dessas 

redes e cais de comunicação. Por esta razão, dedicamos algum do nosso tempo há 

gravação dos sons urbanos e colocamo-los num sítio acessível a todos: o Lisbon 

Sound Map (lisbonsoundmap.org). Este mapa sonoro deve encaminhar-se para uma 

estrutura de perspetivas que apontem para as alterações no território e na cultura 

sensível. 

O território e uma geografia há muito que deixaram de se constituir como o espaço de 

identidade de uma determinada comunidade. Houve um esbatimento da cultura 

sensível e da construção de uma identidade comunitária a partir da audição. A hibridez 

das formas modernas, o contágio de estruturas e coletivos, colocaram o território 

numa espécie de palco em permanente encenação, sobretudo quando falamos do 

espaço urbano. Pela história e pela literatura, bem como pelo conjunto das imagens 

que existem, apercebemo-nos que o território tem vindo a ser ocupado pela presença 

e deambulação humanas, esquecendo, nos últimos tempos, de deixar impresso o 

conjunto radical de alterações. A cidade é agora uma extensão do espaço radial da 

tecnologia e do comportamento. 

Neste sentido, e porque a aceleração é um elemento vital do contemporâneo, é 

importante entender o território que soçobrou, o que resta e para onde caminha. Os 

novos meios de gravação e reproduções sonoras vêm permitir fazer traçados, uniões e 

constituir camadas que podem representar elementos culturais e históricos, 

importantes às comunidades urbanas. São também agregadores de identidades, tão 

importantes há construção de pontes e de ideias de vizinhança e inclusão. 

 

*Versão inglesa in Sanchez, Sierra Javier and Lavin, José Maria (Edts), (2019), 

Redes Sociales, Tecnologías Digitales y Narrativas Interactivas en la Sociedad 

de la Información, Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España, S.L. pp. 787-

799. 

 

** CICANT-ULHT - Projeto de Investigação Experiência Aural, Território e Comunidade - 

AeTC (PTDC/COM-CSS/29096/2017) financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

(FCT). 
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