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Onde está o silêncio? É possível encontra-lo hoje ou ficou em um passado 
distante? E nas grandes cidades, onde o movimento de pessoas e de veículos 
geram sons de diferentes texturas e intensidade, é possível viver em silêncio? 
Campinas, como muitas cidades modernas, tem o seu ambiente acústico 
composto pela difusão de sons principalmente artificiais, enquanto os lugares 
da tranqüilidade e do silêncio ficaram escondidos e sobrepostos pelos ruídos 
modernos. Este trabalho pretende apresentar uma experiência sonora no 
bairro Cambuí em Campinas buscando justamente estas paisagens do silêncio. 
Esta experiência parte da utilização da soundwalk (trilha sonora) como recurso 
metodológico que consiste em um caminhar conduzido pelo som, onde em 
cada rua, em cada esquina, uma nova paisagem sonora é composta. No 
Cambuí foram encontradas paisagens sonoras diferentes, desde os sons 
constantes dos veículos que trafegam durante toda a semana, até as 
paisagens dos encontros entre os homens, nos bares, nas feiras e nos rituais 
religiosos. Os sons naturais também compõem a paisagem do bairro, como 
nas praças em que os pássaros são os grandes “músicos” que improvisam um 
canto capaz de nos levar para outros lugares, talvez esquecidos nas grandes 
cidades. Mas e o silêncio? O silêncio também existe no Cambuí, em lugares 
onde podemos ficar por alguns minutos distantes dos ruídos gerados pela 
movimentação urbana. Estes lugares são encontrados em ruas pequenas, 
escondidas entre as grandes avenidas e as ruas movimentadas. As gravações 
realizadas e o caminhar pelo bairro, permitiram a construção de um mapa 
sonoro capaz de representar os diferentes locais do silêncio, fazendo-nos 
perguntar: existe o silêncio nas grandes cidades? O silêncio só pode ser vivido 
no presente ou também na nossa memória? Buscar o silêncio é buscar a 
plenitude do ser neste barulho vazio? 
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