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Ouvir a cidade: experienciando paisagens sonoras 
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Som e paisagem. Parece que não podemos pensar em um 
junto com o outro. Ou talvez seja elementar e esperado que 
estejam sempre juntos. Paisagem, conjunto físico-humano, 
material-imaterial, concreto-imaginal, eis do que se fala 
enquanto se pensa que a paisagem abarca todos os sentidos. 
Associada ao ver, paisagem também envolve o ouvir, o sentir 
e o caminhar. Esse texto apresenta uma experiência sonora, 
cuja tentativa é a de tentar ouvir a cidade a partir da 
paisagem. A cultura ocidental deixou o som de lado. Não 
temos memória dos sons do passado, não temos preservação 
dos sons do presente. Som é tomado como sinônimo de 
barulho, não se vê a diferença. E a cidade é o lugar do 
barulho, do ruído, do incômodo. É a fricção, o movimento, o 
encontro, a velocidade, o aquecimento, a confusão. Sons ou 
barulhos, a cidade se faz ouvir, impõe que se preste atenção 
ao seu ritmo, às suas oscilações e aos seus silêncios. Mas o 
som é espacial, é localizado, é propagado, tem direção, 
intensidade, origem e destino. E enquanto fenômeno espacial, 
revela a essência dos lugares e compõe a sua paisagem. 
Assim, na balbúrdia sonora urbana ouvimos intervalos, 
interrupções, túneis, calmarias, espaços abertos, lugares 
íntimos, praças de pessoas, campos de máquinas, corredores 
viários, becos, ruas de pedestres... Tudo composto a partir da 
memória de sons que adquirimos em nossa experiência e na 
própria cultura, pois em tempos midiáticos, muitos sons 
familiares chegam a nós de forma mecânica. Ouvir sua 
reprodução, sem o auxílio da visão, projeta paisagens em 
nossas mentes, presentificando os lugares pela memória. A 
experiência sonora aqui proposta é um convite a ouvir lugares 
e cidades, fechando os olhos e permitindo o descortinamento 
de paisagens a partir do ouvido.  
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