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RESUMO 

 

Desde os tempos mais remotos temos notícias de sons criadores e destruidores interagindo com a vida na 
face da Terra. Da antiguidade nos veio farta documentação plástico-literária, antes da musical, 
propriamente dita, e mais tardia, descrevendo a presença de sons relacionados ao ambiente e o cotidiano 
das pessoas. Assim como há um legado geográfico, também há um sonoro, e, em alguns pontos eles se 
tocam e se entrelaçam. Os mitos, a história, a literatura, em seus diversos desdobramentos espaço-
temporais, há muito vêm abordando sons que pontuam e marcam seres e lugares, embora, 
freqüentemente, possam passar despercebidos pela predominância do mundo visual, bem como do 
efêmero e da invisibilidade das ondas sonoras. Sentimos que há falta de som na Geografia, de estudos que 
contemplem a diversidade e riqueza tímbrica dos ambientes, sejam eles rurais ou urbanos, que registrem a 
presença de sons naturais, culturais, regionais, sazonais, climáticos e aqueles em via de extinção. 
Atualmente, com os problemas decorrentes da poluição, do barbarismo dos decibéis, lembramos que um 
dos fatores que contribuem para que isso ocorra é a nossa própria não-percepção acústica. Tanto os sons 
fortes, aceitos passivamente como sub-produto normal da civilização, como os demais, vêm e são 
esquecidos. Ouvimos, mas não escutamos nossa própria trilha-sonora e isso nos torna alienados em 
relação a ela. A Terra tem uma riqueza acústica que nunca foi devidamente estudada. Hoje, com a 
diversificação e potencialização do ambiente sônico, o tema não pode mais ser ignorado. A inclusão do 
som nos estudos geográficos enriqueceria nossa percepção de mundo, nos possibilitaria um novo aspecto 
de sustentabilidade, e, nossa passagem por aqui, bem como das próximas gerações, poderia ser mais 
inteligente e mais feliz. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Desde os tempos mais remotos os sons vêm interagindo com a vida na face da 
Terra. Da antiguidade nos veio farta documentação plástico-literária, antes da musical, 
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propriamente dita, e posterior, descrevendo a presença de sons relacionados ao ambiente 
e ao cotidiano das pessoas.  

Assim como há um legado geográfico, também há um sonoro, e, em alguns 
pontos eles se tocam e se entrelaçam. Os mitos, a história, a literatura, em seus diversos 
desdobramentos espaço-temporais, há muito vêm abordando sons que pontuam e 
marcam seres e lugares, embora, muitas vezes, possam passar despercebidos pela 
predominância do mundo visual, bem como do efêmero e da invisibilidade das ondas 
sonoras.  

Há uma relação muito antiga entre som e criação. Em várias culturas, o som é 
considerado o meio através do qual a divindade cria. Na Bíblia, em Gênesis 1, cada 
frase da criação é antecedida pelas palavras: Deus disse, começando pelo “Faça-se a 
luz” (BÍBLIA, 1971, p. 19) o que nos mostra o som como anterior a todos os atos de 
criação, até mesmo, anterior à luz. 

Da mesma maneira [...] o Céu, a Terra, o Sol, a Lua e as estrelas, os peixes, 
as aves, todas as criaturas vivas. Não vemos Deus criando tudo isso somente 
com pensamentos ou desejos silenciosos [...] não, ele fala, descrevendo o 
que há de manifestar-se [...] a criação só passou a existir depois que foi 
chamada a ser (TAME, 1984, p. 224). 

Os chineses falam da vibração Una, que emanando dos céus veio a ser o Yin e o 
Yang nos quais se baseia toda a criação. No Hinduísmo, a sílaba OM representa o Som 
Cósmico através do qual a matéria é moldada, considerando-se tudo o que existe como 
de natureza vibratória. Para o poeta indiano Rabindranath Tagore, “bem no princípio, os 
primeiros murmúrios da criação soaram na linguagem das águas, na voz do vento” 
(TAGORE apud MENUHIN; DAVIS, 1981, p.41). 

Numa comparação com atual teoria científica de criação do universo, o que 
temos hoje, sobre a sua origem, também é relacionado ao som, e foi muito bem 
observado pelo geógrafo Frédéric Roulier: “não se sabe se o universo foi criado num 
grande estrondo, mas a ciência moderna não pôde deixar de recorrer a uma terminologia 
sonora para evocar a criação do universo - Big Bang,  ou sua destruição - Big Crunch” 
(ROULIER, 1999). O que nos leva a reiterar que tanto nos textos sagrados como nos 
científicos o som é um elemento ligado à criação. 

Ainda nos reportando à Antigüidade temos notícias de músicas como os Salmos 
Hebraicos, que eram cantados, e, dos quais restaram os textos na Bíblia; hinos egípcios, 
gregos; cânticos indianos, chineses e de outros povos. Alguns destes cantos, transmitidos 
por tradição oral, chegaram até os dias de hoje, mas a grande maioria perdeu seus sons 
através da história, só restaram as palavras. O historiador da música Kurt Pahlen afirma 
que: 

A música é velha como a humanidade [...] contudo a sua história é curta e nova. 
Possuímos monumentos de bronze e de pedra que nos testemunham culturas 
desaparecidas,  poesias, lendas, filosofias de milhares de anos. Com a música a 
coisa é diferente. Nenhum som nos vêm das culturas mortas (PAHLEN, 1963, p. 
17). 
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Entretanto, mesmo que não tenhamos os registros sonoros, é possível entender o 
valor da música para os antigos: os hebreus, por exemplo, tinham música para todas as 
ocasiões: em Gênesis 4:21 uma das referências mais antigas feitas à música é sobre  
Jubal que teria sido o pai de todos os músicos. Após a travessia do Mar Vermelho e a 
destruição dos exércitos do Faraó, os hebreus entoaram o cântico que está registrado em 
Êxodo 15:1 “Cantarei ao Senhor porque gloriosamente triunfou; precipitou no mar o 
cavalo e seu cavaleiro”; a peregrinação no deserto e a necessidade de água foram 
registradas numa Ode em Números 21:17 “Então cantou Israel este cântico: brota ó 
poço” (BÍBLIA, 1971, p. 23, 92, 181).  

Os chineses em Chi-Ki , livro de Memórias Históricas dos séculos II e I a.C. 
afirmam: “tudo que se escuta ou traz bem estar ou mal estar. A música não deve ser 
executada sem consideração” (COURANT apud PÉRGAMO, 1980, p. 46). Talvez esta 
frase seja o início da ética dos sons, ou pelo menos, da ética da música. 

Há também referências aos sons-ruídos como das hastes metálicas que os egípcios 
batiam, caminhando nas plantações, para afastar as pragas, numa antecipação da futura 
utilização da música no trabalho. 

Os povos hamitas do Vale do Nilo eram essencialmente agricultores [...] alguns 
de seus instrumentos musicais tiveram origem utilitária [...] seus ferrinhos - duas 
hastes de ferro - batendo uma na outra, tão usados hoje, como na antiguidade 
para afugentar as pragas das colheitas, eram acompanhados por danças cujo 
fim era assegurar a fertilidade [...] ao mesmo tempo, seu bater rítmico ajudava a 
suavizar o labor dos camponeses nos vinhedos (ROBERTSON; STEVENS, 1960, 
p. 20). 

Mas nem todas as relações entre seres humanos e sons foram sempre estéticas e 
saudáveis, há referências ao som-ruído, descontextualizado, que hoje chamamos de 
poluição sonora. No poema sumeriano, Epopéia de Gilgamesh, por exemplo, atribui-se 
aos deuses o primeiro protesto contra a poluição sonora, aborrecidos com o barulho feito 
pelos homens eles teriam decretado o dilúvio para silenciá-los: “O povo se multiplicava, 
o mundo parecia um touro selvagem, e os deuses eram acordados pelo clamor”. Enlil, o 
deus da chuva e dos ventos, face ao que estava ocorrendo “disse aos demais, no 
Conselho: ‘o tumulto da humanidade é intolerável, já não é possível dormir por causa da 
Babel’. Então os deuses se comoveram e permitiram o dilúvio” (TRUAX, 1994, p. 84).  

Entretanto, não foram só os mesopotâmicos que abordaram a poluição sonora na 
Antigüidade. A médica Sandra Irene Cubas de Almeida, especialista em ruído industrial, 
ao abordar a história da poluição sonora observa que: em Síbaris, as atividades de 
calderaria foram proibidas dentro dos limites urbanos e que, mais tarde, Plínio, o Velho, 
nascido no ano 23 da nossa era, discorreu sobre a surdez de pessoas que moravam 
perto das cataratas do Nilo, o que parece ter sido o primeiro relato conhecido da 
associação entre ruído e perda de audição [...] a médica relata ainda que são 2.500 
anos de preocupação (ALMEIDA apud INIMIGO Invisível, 1993, p.77). 

Seguindo na história, lembramos um outro médico e filósofo, Bernardino 
Ramazzini, cuja obra “As doenças dos trabalhadores” (De morbis artificum diatriba) escrita 
em 1700 é uma referência até hoje, antecipando assuntos que só foram estudados muito 
mais tarde e mostrando uma grande visão social do trabalho. Com relação ao som, 
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deixou-nos estudos sobre as doenças dos bronzistas relatando que os operários de 
Veneza se agrupavam em um só bairro para, 

[...] durante o dia inteiro, martelarem o bronze, a fim de dar-lhe maleabilidade e 
fabricar depois, com ele, vasilhas de diversos tipos, com isso causando tal ruído 
que os operários que ali têm suas tavernas, e seus domicílios, fogem todos de 
um lugar tão incômodo (RAMAZZINI, 2000, p. 247).  

A descrição acima antecipa a contaminação sonora de lugares e o desconforto 
que determinados sons podem trazer às pessoas. 

A respeito dos efeitos do ruído no aparelho auditivo, Ramazzini registra ainda que: 
“o ruído contínuo danifica o ouvido [...] os trabalhadores tornam-se um pouco surdos, e, 
se envelhecem no mister, ficam completamente surdos”. Também, o que ocorre no 
tímpano, e quais os desdobramentos: “o tímpano do ouvido perde sua tensão natural 
com a incessante percussão que repercute, por sua vez, para os lados, no interior da 
orelha, perturbando e debilitando todos os órgãos da audição” por fim declarou não ter 
remédio, a não ser algodão nos ouvidos (RAMAZZINI, 2000, p. 248).  

Hoje, quando nos vemos colocando protetores de ouvido para assistir a concertos 
de Rock entendemos porque Ramazzini é considerado um precursor, e admitimos que às 
vezes o única saída é mesmo tampar os ouvidos. 

A relação entre som, ser humano e ambiente é, pois, uma antiga tríade. Que o 
homem e som sempre tenham estados juntos parece claro, mas não há uma história 
desta relação, temos, como já foi dito, uma história da música, mas não há uma história 
dos sons, dos outros sons: de casas, de ruas, festas, igrejas e batalhas.  

E quanto a nós, seres contemporâneos e predominantemente visuais, embora 
tenhamos tecnologia para preservar os sons, não sabemos sequer como soava nossa 
cidade há dez anos atrás, ou como soa agora. 

Volátil, o som sempre nos escapa, mas hoje, parece-nos que as nossas relações 
com ele precisam ser reavaliadas. À medida que a sociedade foi se transformando 
tecnologicamente, principalmente a partir da Revolução Industrial, os sons indesejáveis se 
multiplicaram nas cidades, e na vida de cada um e os desejáveis estão deixando de ser 
ouvidos. 

 

SONS AUDÍVEIS E INAUDÍVEIS - OS ELEFANTES DO SRI LANKA 

A humanidade se move acusticamente dentro de uma faixa de freqüência de 20 a 
20.000 c.p.s - ciclos por segundo: aí está toda a nossa história sonora: a música, as 
vozes, os sons dos animais, da natureza, das máquinas, enfim, tudo que soa, e podemos 
ouvir. 

Fora desta faixa temos os infra-sons, (abaixo de 20 c.p.s) e os ultra-sons (acima de 
20.000 c.p.s.) que embora nos sejam inaudíveis, fazem parte de nossa vida.  
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Já se sabe que existe um grande número de fenômenos naturais que geram infra 
sons. 

O vento é a fonte mais freqüente e, em certas regiões os habitantes podem ser 
expostos durante vários dias [...] O trovão, os terremotos, erupções vulcânicas, 
as avalanches [...] também são geradores de infra-sons. A interface: superfície 
do oceano - ar em movimento, produz emissões infra-sônicas importantes 
durante as tempestades e ciclones (DÉOUX; DÉOUX, 1996 p. 246). 

Além dos fenômenos naturais, os autores Suzanne e Pierre Déoux, observam que 
há fontes industriais geradoras de infra-sons: fornos, motores a Diesel, compressores e 
que “uma fonte de infra-sons merece atenção especial devido ao seu constante 
desenvolvimento e à sua utilização diária. São todos os meios de transporte” (DÉOUX; 
DÉOUX, 1996 p. 246). Dando continuidade eles citam: automóveis, barcos, metrôs, e, 
especialmente os caminhões, bem como as entradas e saídas de túneis.  

Assim, somos envolvidos constantemente por vibrações que não ouvimos mas que 
podem nos influenciar tanto do ponto de vista físico como psicológico. Estes sons, acima 
citados, e presentes no ambiente, causam efeitos como: perturbações de equilíbrio, 
sensações tácteis na pele, sonolência, cansaço, depressão, efeitos cardiovasculares, e 
outros. 

Mas há também aplicações positivas dos infra-sons: dentre as mais importantes 
destacamos a detecção destes sons como forma de prever erupções vulcânicas, e, 
atualmente a sua utilização, em rede mundial de monitoramento de explosões nucleares, 
rede que conta com a colaboração do Brasil através do Observatório de Sismologia de 
Brasília: “As estações de infra-som, que serão 60 em todo o mundo, são capazes de 
confirmar a realização de testes nucleares porque eles são acompanhados, em geral, de 
explosões cujas ondas de som se propagam por até 10 mil quilômetros de distância” 
(SISMOLOGIA, 2005). 

Por ocasião da recente catástrofe asiática das Tsunamis, registrou-se uma 
ausência significativa de animais mortos. O escritor Eric Fottorino, em crônica para o Le 
Monde, publicada em 05 de janeiro de 2005, afirmou: 

Os elefantes, poucos minutos antes da chegada da onda pré-diluviana, 
deixaram cair grandes lágrimas, antes de romper as suas correntes e saírem 
disparados em busca de lugares altos e mais seguros. O resto da fauna também 
percebeu o que estava acontecendo e acompanhou os elefantes na sua corrida 
para a salvação. Mais uma vez a natureza revela o quanto é misteriosa e o 
quanto a desconhecemos (FOTTORINO, apud CHAYB; CAPRILES, 2005). 

Cientistas admitem a possibilidade de alguns animais, como o próprio elefante, 
terem sido alertados por ondas sonoras produzidas pelo maremoto, inaudíveis para os 
tímpanos humanos. Michael Garstang, meteorologista da Universidade da Virgínia vem 
estudando o assunto há longo tempo. Em pesquisa de campo realizada no Parque 
Nacional de Etosha, na Namíbia, ao longo de quase três semanas, a equipe registrou 
mais de 1.300 chamamentos de elefantes, em baixa freqüência, bem como as condições 
atmosféricas em que foram emitidos. Os documentos revelaram estes chamamentos 
como sendo infra-sônicos.  (GARSTANG apud WARREN, 2004). 
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Os seres humanos, como já foi dito não ouvem infra-sons, mas o estudo dos 
animais que os ouvem poderia nos ser útil, poderíamos aprender com eles. A jornalista 
Thilakarathna relata que: “autoridades do Sri Lanka cogitam usar animais no sistema de 
alerta de terremotos e tsunamis, esperando aproveitar os instintos que permitiram à vida 
selvagem do país escapar quase incólume das ondas gigantes” (THILAKARATHNA, 2005). 

Os ultra-sons são também largamente utilizados hoje em dia, como meios de 
investigação em medicina, (ultra-sonografia); Sonar (Sound Navigation and Ranging) - 
detecção submarina por eco; aplicações na indústria, na limpeza e detecção de defeitos 
em peças; análise de problemas em estruturas de construções; aceleração de reações 
químicas, biologia, física, e os conhecidos apitos para cães que já eram usados na 2º 
Guerra Mundial. 

Com relação aos efeitos as ondas ultra-sônicas são consideradas menos 
traumáticas que as infra-sônicas, mas também podem, em algumas condições, provocar 
reações adversas no organismo. 

Sejam sons inaudíveis ou audíveis, vivemos imersos em ondas. Os que podemos 
ouvir, já constituem em si, um imenso universo sonoro: sons naturais e artificiais fazem 
parte de nossa vida, nos acompanham todo o tempo, pontuam a história de todos e a 
história de cada um. 

Os sons também trazem características especiais, dão personalidade aos espaços 
e lugares colaboram com os perfis das cidades e muitas vezes atuam na própria 
sobrevivência da comunidade. 

O músico e ecologista do som, Murray Schafer iniciou em 1975 um estudo em 
Lesconil, na Bretanha, publicado em 1977 (Five Villages Soundscapes) que gerou, com o 
apoio da Unesco, a não-construção de uma rodovia ao lado da aldeia de pescadores, a 
fim de que se preservasse os sons locais, de grande importância para a comunidade. 

O ciclo diário dos ventos que sopram do mar para a terra e desta para o mar, 
envolve o povoado em sons vindos de todos os pontos do horizonte, alguns de 
uma distância de 12 quilômetros. Ouvem-se os sinos das cidadezinhas 
longínquas, os sons do campo, os sinais das bóias situadas em diferentes pontos 
do mar, cada um a seu tempo. Qualquer modificação no sistema habitual indica 
mudança de tempo, que os ouvidos treinados do pescador, ou de sua mulher, 
captam imediatamente (SCHAFER, 1977, p. 7). 

Quando muda o tempo, os sons mudam, e, isto serve como sinal para ir ou não 
pescar. Ou seja, os sons atuam como um alerta de sobrevivência, ou não, e isto não 
acontece só em Lesconil. 

 

SOM-CIDADE - SOM-TERRA 

Existem no mundo muitas cidades silenciosas, onde a vida transcorre 
monotonamente quase em segredo. As cidades pobres são mais silenciosas que 
as prósperas [...] cidades empoeiradas do Irã onde o único movimento é o 
eventual andar balançado de uma mulher carregando água enquanto as 
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crianças permanecem silenciosamente sentadas nas ruas. Camponeses e 
homens de culturas tribais em todo o mundo participam de uma vasta troca de 
silêncio (SCHAFER, 2001, p. 63). 

Cidades silenciosas são cada vez mais difíceis, atualmente até os campos têm sido 
assolados por ruídos de máquinas agrícolas, e, quando estes locais também são centros 
turísticos, surgem os aparelhos de som tocando impositivamente a música da moda, com 
volume excessivo, e, às vezes, quando há mais de um aparelho, instala-se uma 
verdadeira guerra onde vence o mais forte, o mais potente.  O barbarismo dos decibéis 
não poupa o som do vento nas árvores, nem das águas, das cascatas, nem o desejo de 
silêncio de ninguém.  

Lembramos aqui escritor grego Kazantazakis: “Gengis Khan usava um anel de 
ferro com duas palavras gravadas: Rasti Rousti - Força é Direito - Nossa época endossara 
este mesmo anel” (KAZANTZAKIS, 1975 p. 229-230). De nossa parte lamentamos que 
continue endossando e que a potencia sonora se transforme em autoritarismo e arma. 

Um dos fatores que contribuem para a poluição sonora é a nossa própria não-
percepção acústica. Tanto os sons fortes, aceitos passivamente como sub-produto normal 
da civilização, como os demais, vêm e são esquecidos. Ouvimos, mas não escutamos 
nossa própria trilha sonora e isso nos torna alienados em relação a ela.  

Os habitantes das cidades, especialmente dos grandes centros “[...] têm  
permanentemente, seus espaços social e privativo invadidos pelo ruído do tráfego, que 
mascara os sons cotidianos, dificulta a comunicação oral e destrói a identidade sonora 
dos ambientes”. Os autores Niemeyer e Slama,  registram também que “para estabelecer 
um clima de confiança no lugar onde se vive é fundamental a familiaridade com os 
ruídos locais. A perda dessas referências pode ser um dos fatores do stress associado ao 
ambiente urbano” (NIEMEYER; SLAMA, 1998, p. 75).  

O assédio sonoro constante nos atordoa, confunde e irrita, e normalmente, nem 
temos consciência disso. O impacto em transtornos e doenças decorrentes do som, já é 
suficientemente conhecido nos meios acadêmicos, mas, infelizmente, não entre a 
população. É importante também, pensar nos sons da natureza, ou das vozes das 
pessoas, que nos estão sendo roubados, que não estamos conseguindo ouvir por que 
outros sons não deixam. Schafer fala “[...] dos sons que realmente importam. Para revelá-
los, pode ser necessário investir contra os que não são importantes” (SCHAFER, 2001, p. 
29). 

Além do aspecto específico da poluição sonora, os sons podem contribuir para 
uma relação de prazer ou desprazer ou no dizer do geógrafo Yi-Fu Tuan, de Topofilia ou 
Topofobia em relação a espaços e lugares. Para autor, acima citado, “[...] o lugar é a 
segurança e o espaço é a liberdade: estamos ligados ao primeiro e desejamos o outro” e 
ainda: “o espaço é um símbolo comum de liberdade no mundo ocidental. O espaço 
permanece aberto; sugere futuro e convida à ação. Do lado negativo, espaço e liberdade 
são uma ameaça [...] o espaço aberto não tem caminhos trilhados nem sinalização [...] 
O espaço fechado e humanizado é lugar” (TUAN, 1983, p. 3, 61).  
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Quando o espaço é conhecido, dominado, quando nos movemos nele com 
familiaridade, quando o experienciamos e criamos vínculo afetivo ele se torna um lugar, 
e, Topofílico, como o descrito pela viajante e escritora franco-britânica Freya Stark em 
sua obra Perseus in the Wind : 

[...] nas coisas menores e mais familiares a memória tece as alegrias mais 
intensas e nos mantém à sua mercê através de ninharias, algum som, o tom de 
uma voz, o odor de piche e de algas marinhas no cais [...] este certamente é o 
significado de lar - um lugar em que cada dia  é multiplicado por todos os dias 
anteriores (TUAN, 1983 p. 160). 

Um mesmo lugar, em determinados dias e horários se caracteriza como topofílico, 
por outro lado, à noite, e em alguns horários diurnos dos fins de semana, parece deserto, 
estranho, topofóbico, com outros tipos de transeuntes. O lugar é o mesmo mas mudam 
as pessoas e as relações. Espaços e lugares mostram faces diferentes e mutantes.  

A mobilidade através dos lugares consiste [...] em mover-se por um arquivo de 
lembranças, ancoradouro de imagens, de experiências relativas a espaço, lugar, 
paisagem, sendo seus elementos transformados em geosímbolos, 
compreendendo inspiração, permanência, probabilidade: força e fragilidade 
imanentes a uma percepção (GUIMARÃES, 2002, p. 134). 

Para a análise do espaço, a Geografia usa conceitos-chave como: espaço, região, 
paisagem, lugar território. Cada um deles traz uma infinidade de visões e possibilidades, 
ou seja, os conceitos se dobram e se desdobram em muitas versões diferentes, além 
disso, há mutabilidade, metamorfose, um pode se transformar em outro.  

O geógrafo Edward Relph esclarece que: “não há limites precisos a serem 
traçados entre espaço, paisagem e lugar, como fenômenos experenciados. Nem a 
relação entre eles é constante - lugares têm paisagens, e paisagens e espaços têm 
lugares”. Ele aponta ainda com extrema acuidade que “culturalmente, lugar talvez seja o 
mais fundamental dos três porque focaliza espaço e paisagem em torno das intenções e 
experiências humanas. Conhecemos o mundo [...] através e a partir dos lugares nos quais 
vivemos e temos vivido (RELPH, 1979, p. 16). 

Ainda com referência ao assunto acima, lembramos também, o geógrafo 
brasileiro Amorim Filho, que, em pesquisa realizada sobre Topofilia e Topofobia em 
Minas Gerais, observou, em Belo Horizonte, uma característica de duplicidade, de prazer-
desprazer em relação à cidade: “a região metropolitana de Belo Horizonte foi 
caracterizada como um lugar que, além dos sentimentos de afeição e de admiração [...] 
inspira igualmente fortes sentimentos topofóbicos”, e, o autor explica que, o fato se dá 
“tanto em função das altas densidades populacionais em suas áreas centrais, como da 
poluição atmosférica e dos ruídos, como da falta de segurança quase generalizada” 
(AMORIM FILHO, 1996, p. 245). 

Parte da reação topofóbica foi atribuída ao som, aliás é bastante raro 
encontrarmos referências sonoras em trabalhos geográficos, talvez pela características, já 
abordadas, voláteis e efêmeras dos fenômenos sonoros. Acreditamos, entretanto, que o 
som é um agente de interferência e transformação presente em todas as categorias 
espaciais. A expressão “Paisagem Sonora”, por exemplo, já é bem conhecida entre os 
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músicos e ecologistas do som pela sua larga utilização a partir dos trabalhos de Schafer, 
anteriormente citado.  

Será que não seria o caso de tentarmos ouvir, e entender as mensagens dos sons 
de espaços, regiões, territórios, paisagens e lugares?  

Embora seja bem menos estudado do que qualquer elemento visual, o som existe, 
não podemos esquecer que há sempre uma trilha sonora permeando os caminhos do 
mundo, e, fazendo evocar os mais diferentes sentimentos e reações. 

Assim como o conhecimento do lugar, o conhecimento sonoro, nos dá mais 
domínio sobre onde estamos. Habitantes da cidade, que vivem em apartamentos, quando 
estão numa casa de campo poderão se perturbar com sons, já decodificados e 
considerados inofensivos pelos que ali moram.  

Alguns sons são assustadores por si mesmos: uma sirene, no meio da noite, traz 
desassossego, quadros mentais de infelicidades de todo o tipo, por outro lado, a 
campainha que toca, para anunciar o filho que chega, é um alívio, uma sensação de que 
está tudo bem. Quando os sinais vêm inesperadamente, fora do tempo em que 
costumam ocorrer, como um telefonema na madrugada, trazem apreensão. O toque do 
telefone é o mesmo, mas o receptor reage de forma diferente. Os sons nos tranqüilizam e 
nos ameaçam, nos remetem à ordem ou ao caos, mas à medida que entendemos os 
sinais acústicos circundantes isto nos auxilia a ter mais poder e confiança com relação ao 
lugar. 

Albert Camus nos dá uma idéia da diferença que pode assumir um mesmo som 
em ambientes diversos, bem como das sensações que evoca, quando descreve o latido 
de um cão, na Argélia: “À noite na Argélia, podemos ouvir o latido dos cães a uma 
distância dez vezes maior do que na Europa. Assim, o ruído assume uma nostalgia 
desconhecida em nossos países confinados” (CAMUS apud TUAN, 1983, p.17). 

A mudança do campo para a cidade ou vice-versa traz grandes transformações na 
paisagem sonora, no que se ouve, até mesmo quando se passa de um apartamento para 
uma casa térrea, um animal que passa ou um galho de árvore ao vento já são suficientes 
para provocar alerta, insegurança e desprazer. Somando-se aos sons, propriamente ditos, 
há que se pensar também nos aspectos afetivos que permeiam as relações entre seres, 
lugares e paisagens, nos quais os sons também podem ter um papel importante à medida 
que desencadeiam e criam lembranças. 

[...] pessoas e paisagens encontram-se em uma fusão afetiva permanente, onde 
topofilia e topofobia implicam o reconhecimento de espaços e lugares muito 
além da realidade terrestre: de uma paisagem interna construída a partir da 
concretude dos laços com o exterior, pois são múltiplos os símbolos, as imagens, 
os sentimentos e expressões (GUIMARÃES, 2002, P. 135). 

Prazer e desprazer em relação ao lugar onde se está e aos seus sons, por mais 
paradoxal que pareça, podem conviver juntos. Bachelard, ao descrever os sons noturnos 
do trânsito de Paris e o desconforto provocado pelos mesmos nos dá uma lição de 
mascaramento de som, e de metamorfose, através da imaginação, do ruído em mar: 
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Quando na Praça Maubert, tarde da noite os automóveis roncam e o barulho 
dos caminhões me faz maldizer meu destino de citadino, consigo paz vivendo 
metáforas do oceano. Sabe-se que a cidade é um mar barulhento; já se disse 
que Paris faz ouvir, no meio da noite, o murmúrio incessante das ondas e das 
marés [...] eu durmo embalado pelos ruídos de Paris (BACHELARD, 1988, p. 45-
56). 

Seria uma Topofobia se transformando em Topofilia pelos poderes do imaginário? 
Acreditamos que sim. 

Seja campo ou cidade, tenhamos reações topofílicas ou topofóbicas, na verdade a 
Terra tem uma riqueza acústica que nunca foi amplamente estudada, o conhecimento 
está restrito a grupos especializados que via de regra não se conhecem nem se 
comunicam.  

Até bem pouco tempo se acreditava que os elefantes eram telepatas, pois as 
manadas conseguiam comunicar-se à distância, depois das Tsunamis asiáticas voltaram à 
tona os estudos sobre a comunicação infra-sônica entre esses animais.  

O problema dos estudos sonoros, a nosso ver é que estão esparsos em áreas 
diversas e muitas vezes não há  comunicação que gere esclarecimentos e trocas. 

Entretanto há iniciativas louváveis, na década de 70 Murray Schafer iniciou em 
Vancouver, no Canadá, o Projeto World Soundscape que consiste basicamente: “no 
estudo do ambiente acústico em relação ao homem”, a respeito deste projeto ele explica 
que quando o iniciou, em 1970, não havia interesse sobre o assunto: “ninguém estava 
pensando no ambiente acústico, pelo menos não onde eu estava vivendo”. Dando 
continuidade ele explica que desejava “começar a estudar o ambiente acústico no qual 
vivemos, para determinar [...] como foi mudado através dos tempos pois os sons, com os 
quais convivemos hoje não são os mesmos de 50 anos atrás, e, em segundo lugar, como 
os sons afetam nosso comportamento  (SCHAFER, 1992). 

Desta época até hoje ele vem trabalhando, buscando a cooperação de 
profissionais de outras áreas, no início, ninguém se interessou, então o primeiro grupo de 
trabalho foi formado por ele e estudantes, seus alunos da Simon Frazer University, 
Colúmbia Britânica. 

Mas a semente cresceu e floresceu. E, em 13 de agosto de 1993 foi criado o 
World Forum for Acoustic Ecology (WFAE), no último dia do Tuning of the Word, a 1ª 
Conferência Internacional de Ecologia Acústica em Alberta, no Canadá.  

Este Fórum foi formado com pessoas de diversos países e áreas contando com 
músicos, físicos, geógrafos, sociólogos e muitos outros profissionais. O sonho de 
interdisciplinaridade, talvez novo demais para 1970, acontecia vinte e três anos depois. A 
agenda é ampla, planetária, para alguns utópica mas os resultados vem acontecendo 
com a realização de congressos e publicações. Dentre outras atividades o World Forum 
for Acoustic Ecology: “encoraja a pesquisa no aspecto científico, ecológico, filosófico, 
sociológico, estético e cultural da paisagem sonora. Monitora e avalia ações que afetam 
e alteram a qualidade sônica do meio ambiente” Também estuda “os efeitos da 



  -11- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

intervenção humana e tecnológica no meio ambiente acústico” bem como protege as 
paisagens sonoras naturais (THE SOUNDSCAPE Newsletter, 1995, p. 4). 

Com honrosas exceções, como o trabalho acima citado, parece-nos que não há 
uma real preocupação global com os sons do planeta. Do grito pré-histórico aos sons de 
Titã, a lua de Saturno, captados pela sonda Huygens, há um longo caminho de 
desconhecimento, desencontro, desinformação mas, atualmente,  também de esperança 
e de possibilidades de percepção e educação sonora.  

Para melhorar a paisagem sonora mundial é muito simples. Precisamos aprender 
a ouvir. Esse parece ser um hábito que esquecemos. Precisamos sensibilizar o 
ouvido ao maravilhoso mundo de sons à nossa volta. Depois que tivermos 
desenvolvido alguma perspicácia crítica, iremos em direção a projetos maiores 
que tenham implicações sociais (SCHAFER, 1992). 

 

SONGLINES - SOM-LUGAR DE MEMÓRIA 

Segundo os aborígenes australianos, conforme relata Bruce Chatwin, escritor-
jornalista-arqueólogo, no começo, só havia a terra que encerrava, subterraneamente, 
todas as coisas e seres. 

Na manhã do primeiro dia, o sol nasceu e sob o efeito de seu calor os 
ancestrais se revelaram, libertando-se da terra [...] aumentaram em número e 
começaram a andar [...] caminhando eles criavam, cantando, todas as coisas as 
coisas da terra. Depois voltaram ao submundo deixando cantos-rastros que 
foram herdados pelos membros de seu clã. A Austrália é assim, coberta de 
rastros sonoros que compõem uma verdadeira partitura musical. Esses rastros 
são invisíveis para os estranhos. Há pontos de referência: uma rocha, uma 
colina, uma fonte [...] que são locais sagrados ligados a episódios  mitológicos. 
O canto conduz de lugar a lugar, medindo distâncias. O canto é o itinerário, o 
itinerário é o canto (CHATWIN apud CHARLES, 1998, p. 218). 

Estes rastros sonoros foram chamados de Songlines, também título da obra de 
Chatwin, considerada meio romance, meio diário de viagens onde ele afirma que: “hoje, 
se levarmos um aborígine, de carro, ao longo de uma Songline ele orientará o percurso, 
recitando em voz baixa o canto-poema do lugar” mas um dado interessante a observar é 
que “é preciso dirigir devagar porque os cantos correspondem à velocidade de marcha à 
pé (CHATWIN apud CHARLES, 1998, p. 218- 219).  

Mesmo que um local não tenha uma Songline ditada por ancestrais, ou decorrente 
de marcas sonoras sejam estas naturais, como o som do Rio Sena cortando Paris, ou 
culturais, como o som do Big Ben em Londres, acreditamos que possa haver outras 
Songlines,  que marcam a memória dos lugares em geral, e, especialmente das cidades. 

Uma canção que um dia foi tocada por uma loja de discos, mesmo que nem o 
som nem a loja existam mais, pode ser re-ouvida na memória, ao passarmos pelo local, 
configurando uma Songline interior, pessoal e intransferível. 

Os sons contam histórias, e, por isso deveriam ser cuidados e guardados, em 
museus sonoros, ou qualquer outro nome que possa ter. Sons de animais, de 
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comunidades, cidades. Sons de máquinas, como as de escrever, e tantos outros inventos 
que acompanharam nossas vidas e foram substituídos. Podem não fazer mais parte do 
cotidiano mas fazem parte da  história sonora de vida de cada um, e do planeta.   

Em Portugal, o Museu Etnográfico do Trajo Algarvio, situado em  São Brás de 
Alportel, num trabalho de pesquisa que remonta há quase duas décadas, organizou em 
1998 uma exposição - “Rumores” -  sobre os sons da rua que povoaram a realidade de 
tempos e lugares passados e que constituem um patrimônio de difícil conservação. 
Segundo o Emanuel Sancho, o diretor do museu: “resta-nos agarrar os rumores, 
enquanto é tempo” (SANCHO, apud MARTINHEIRA, 1998). 

Quem se recorda ainda do pregoeiro espalhando notícias à porta da igreja? E o 
aguadeiro anunciando a água fresca? E o som mortiço do búzio tocado pelo 
peixeiro nas terras do litoral [...] Os amola-tesouras, esses, ainda os vemos, 
embora raramente, tocando a característica "gaita", enquanto palmilham ruas e 
veredas [...]Na Sexta-Feira Santa, abrindo o fúnebre cortejo da procissão, vem o 
homem das matracas com o seu som lúgubre que transmite respeito e uma 
estranha solenidade. Os adultos recordam os seus tempos de infância e os 
pequenos ficam extasiados com um ritual que lhes é completamente 
desconhecido. (MARTINHEIRA, 1998). 

O geógrafo David Lowenthal abordou o desejo de recuperar a memória sonora, 
bem como o grande o poder dos sons de nos transportar ao passado. Basta ouvir, ou 
mesmo lembrar uma melodia conhecida, um som do passado, para que nos recordemos 
de cenas há muito esquecidas: “as palavras faladas ou cantadas podem levar ao 
passado. Cantigas e outras manifestações vocais revelam sua idade por empregarem 
linguagem antiquada, ou por se referirem a épocas ou personagens históricos” 
(LOWENTHAL, 1977, p. 20). 

Em Girl in the winter o romancista inglês Philip Larkin, citado por Lowenthal, nos 
mostra como um disco antigo pode nos levar a evocar o passado ou imaginá-lo. 

O disco era fora de moda e tinha um som metálico, devido em parte à agulha. 
A melodia que tocava fora popular durante uma ou duas semanas talvez, ou 
mesmo durante o período em que uma comédia musical estivera em cartaz em 
Londres, mas agora estava completamente esquecida. A orquestra tocava no 
estilo da época, com pequenas batidas sincopadas que faziam pensar nos 
vestidos antiquados das moças que haviam dançado ao som dela. Era estranho 
pensar que um dia aquela música fora moderna. Agora ela fazia pensar num 
toldo estendido ao sol, cujas listras vermelhas e amarelas, antes vivas, se 
tivessem tornado quase brancas com o tempo (LOWENTHAL, 1977, p. 20) 

A casa, “reservatório de lembranças e sonhos” (TUAN, 1983 p. 184) é sempre um 
achado sonoro. Bachelard, referenciado em Mello, nos lembra a casa da infância: 
“revestida em sua originalidade, solidez e encantamento, por um desfile de festas de 
aniversários, casamentos, natais, bem como toques, cheiros, pinturas, ora vibrantes, ora 
esmaecidas e mapas íntimos, está inscrita em nós (MELLO, 1991, p. 64). 

Ainda sobre a casa da infância, do passado, Bachelard analisa as lembranças do 
ponto de vista visual, olfativo e por fim o sonoro: 
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A casa do sopro e da voz é um valor que freme no limite entre o real e a 
irrealidade [...] Para quem sabe escutá-la a casa do passado não é uma 
geometria de ecos? As vozes ressoam de forma diferente no grande aposento e 
no quartinho [...] será possível reconstituir não simplesmente o timbre das vozes, 
“a inflexão das vozes queridas que se calaram” [...] mas também a ressonância 
de todos os quartos da casa sonora? (BACHELARD, 1988, p. 74). 

Assim como a casa, a escola, o cinema, ambientes diversos por onde passamos e 
vivemos, um dia  tiveram som. Em cada uma das cenas, das lembranças, dos “lugares de 
memória” (expressão criada pelo historiador francês Pierre Nora) existiram vozes, ruídos, 
músicas, sons de brinquedos, de festas, do primeiro amor ou do primeiro adeus. The 
voices from the past are heard through an incomplete and fragmentary physical record 
(WAGSTAFF apud GUIMARÃES, 2002, p. 119). 

Quanto à busca de sons do passado, Lowenthal assinala que “a capacidade de 
reencontrar os sons passados é um tema constante na literatura. O Barão de 
Münchausen descreve um inverno tão frio que gelou as notas musicais dentro da trompa 
de um caçador; as notas só puderam ser ouvidas na primavera seguinte” O autor lembra 
também Pantagruel de Rabelais que:  

Ao navegar pelos confins do Mar Gelado, é tomado de espanto quando escuta, 
sem nada ver, um grande estrondo de canhoneio, balas, gritos e lamentações 
humanas, estrépito de armaduras, choques de machados de combate, relinchos 
de cavalos. Eram os sons de uma grande batalha travada no inverno anterior, 
que se haviam congelado no ar, e só agora caiam no chão e se tornavam 
audíveis com o degelo” (LOWENTHAL, 1977, p. 20).  

Enfim, na vida, nas lembranças e na imaginação, somos também seres sonoros. 

 

GEOGRAFIA SONORA 

Sentimos que há falta de som na Geografia, de estudos que contemplem a 
diversidade e riqueza tímbrica dos ambientes, sejam eles rurais ou urbanos, que registrem 
a presença de sons naturais, culturais, regionais, sazonais, climáticos e aqueles em via de 
extinção. Frédéric Roulier, em seu trabalho “Pour une Geographie des Millieux Sonore”, 
aponta para o fato de que a interpretação geográfica das distribuições espaciais é 
essencialmente fundada numa percepção visual do mundo e questiona -  “Não é uma 
redução considerável do nosso campo de pesquisa? Por que não considerar uma 
geografia do ruído, ou ainda, uma geografia dos sons? Em seguida o autor registra que: 
“espaço sonoro é indissociável do espaço visual, e, como este, se estende até o 
horizonte. Onde estivermos, a cada instante o espaço sonoro nos envolve e nos informa. 
(ROULIER, 1999). 

O mundo dos sons não é uniforme, continua o geógrafo: ao contrário tem 
grandes disparidades tanto no plano temporal como espacial. A análise de suas 
variações justifica a abordagem geográfica e fundamenta as pesquisas na disciplina, ou 
seja, conforme relata o autor: 
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O que nos interessa, do ponto de vista geográfico são as variações espaciais 
dos ruídos. A transição do campo para a cidade já revela um contraste 
surpreendente no plano sonoro. Mas na cidade, apesar da mecanização 
excessiva do espaço sonoro as disparidades persistem [...] segundo o lugar, o 
ruído dos veículos se funde com vestígios do canto dos pássaros ou 
manifestações de uma presença humana residual. Os parques e jardins [...] 
chegam a reconstituir uma ilha de calma (ROULIER, 1999). 

Em seqüência, ele aborda o fato de que coabitam, igualmente, ao nível 
geográfico, micro e macro variações: a localização de um apartamento, rua, lugar, a 
presença de um obstáculo de natureza material define as modificações acústicas finas do 
meio sonoro (ROULIER, 1999). Quanto às macro-variações, ele lembra Schafer e as 
observações sobre as paisagens nórdicas e os sons do mar: “a geografia e o clima dão 
sua tonalidade própria à paisagem sonora de uma região. Nos grandes espaços do 
Norte o ruído do inverno é aquele da água que congela, do gelo e da neve [...] O lugar 
é determinante” (SCHAFER apud ROULIER, 1999). 

Por outro lado, em países de climas tropicais, os sons, sejam eles quais forem, 
música, vozes, ruídos do trânsito e mais uma infinidade de outros exemplos, têm uma 
característica muito especial, em relação aos de clima temperado ou frio. 

Em climas tropicais não existe fronteira rígida entre exterior e interior, a 
ventilação é fator de conforto térmico, as janelas permanecem abertas a maior 
parte do dia e a arquitetura utiliza amplamente varandas, terraços e espaços 
semi-abertos. [...] As diferenças climáticas condicionam diferenças de 
comportamento: atividades ao ar livre são freqüentes e podem ser desenvolvidas 
em qualquer época do ano. Por conseguinte, nos climas quentes o homem está 
exposto ao ruído por períodos de tempo muito mais longos que em climas 
temperados e frios (NIEMEYER; SLAMA, 1998, p. 75). 

No Brasil pode-se observar claramente que durante o verão, nas férias escolares, 
a paisagem sonora das praias é invadida pela música forte até a madrugada. Para os 
não-turistas, que moram no local e precisam trabalhar na manhã seguinte, os sons fortes 
trazem desconforto e nervosismo. Nem corpo, nem mente, nem alma suportam tantos 
decibéis.  

A educação sonora, envolvendo o respeito pelo outro, a ética, deveria existir em 
qualquer situação e lugar, mas, nos países tropicais, como vimos acima ela é 
extremamente necessária pelas próprias condições de exposição acústica por muito mais 
tempo. 

Se nada mais no som pudesse interessar à Geografia, acreditamos que só o 
estudo dos sons e sua relação climática já seria um motivo importante a investigar.  

Hoje, com a diversificação e potencialização do ambiente sônico, o tema não 
pode mais ser ignorado. A inclusão do som nos estudos geográficos enriqueceria nossa 
percepção de mundo, nos possibilitaria um novo aspecto de sustentabilidade, e, nossa 
passagem por aqui, bem como das próximas gerações, poderia ser mais inteligente e 
mais feliz. 
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