
rinta anos atrás, na França, cada 
indivíduo tinha uma caixa de 
som consigo: seu walkman. Hoje, 
se alguém fosse contar o número 

de alto-falantes à sua disposição, iria 
encontrar dezenas deles. Estamos as
sistindo a uma multiplicação e diversi
ficação, com sistema de som assumin
do outras aparências: não são apenas 
as caixas acústicas colocadas em am
bos os lados do aparelho de som, são 
também os objetos integrados à vida 
diária, os fones de ouvido, as campai
nhas, os pequenos sistemas de voz, os 
telefones celulares."1 Em uma época de 
cidades inteligentes e de realidade am
pliada, a tendência apontada pelo de
signer de som Roland Cahen não dá si
nais de declínio: a tecnologia trabalha 
para dotar de linguagem, música, aler
tas e decorações auditivas os múltiplos 
materiais até então mudos ou que fa
ziam simplesmente barulhos. 

A cidade é um desses materiais. 
Ela constitui o tema de uma modela
gem acústica - no momento sem um 
grande consenso a respeito - por par
te das instituições, dos industriais, 
dos publicitários, das associações 
empresariais e dos laboratórios. Um 
mapeamento sonoro é desenvolvido 
lentamente, instalando novos usos e 
fronteiras invisíveis nos espaços pú
blicos. Trata-se ora de atrair, ora de 
rejeitar; ora de informar, ora de ven
der. Empresas privadas e serviços pú
blicos trabalham para agradar aos 
ouvidos dos clientes e, às vezes, tam
bém para irritar os indesejados. 

0 SILÊNCIO CAUSA ANSIEDADE 

O design sonoro, praticado desde 
os anos 1980, vai de vento em popa e, 
com ele, um sem-número de novas es
pecialidades: audio branding, concep
ção de ambientes, marketing de áudio. 
Com a vantagem para uns e o inconve
niente para outros de "o sinal sonoro 
estar presente no ambiente e ser intru
sivo e organizador", como sintetizou 
Gérard Uzan, pesquisador do labora
tório de Tecnologia, Deficiências, In
terfaces e Multimodalidade (THIM), 
da Universidade de Paris 8, e idealiza-
dor dos semáforos para cegos obriga
tórios na França para cada novo dispo
sitivo desde 1999. 

A paisagem sonora urbana de hoje 
permanece em grande parte aquela 
herdada da Segunda Revolução Indus
trial: um ruído de fundo grave e cons
tante, em que se misturam motores 
térmicos, condicionadores de ar e ruí
dos ferroviários. "Poluição sonora", di
ria nos anos 1970 o compositor cana
dense Murray Schafer.2 "Uma das 
definições do som é que ele é um sub
produto energético de um sistema. 
Afora alguns elementos destinados à 
comunicação, tudo que ouvimos não é 
desejado: é consequência de uma ati
vidade. Na gravação de uma cidade ou 
de um parque público, não há muito 
mais barulho do que trinta anos atrás. 
Há apenas um ou dois novos sons", 
constata o compositor e ornitólogo 
Bernard Fort, da cidade francesa de 
Lyon. Sobre os objetos sonoros emer
gentes da indústria, Cahen acrescenta: 
"Estamos mais na prospecção do que 
na aplicação". E também mais na bus
ca das medidas antirruído, iniciadas 
quarenta anos atrás, do que em uma 
abordagem positiva e criativa do am
biente acústico. 

O planejamento de som ainda não 
existe; não suficientemente, dizem 
aqueles que nele depositam a espe
rança de cidades agradáveis ao ouvi
do. Mas seus esboços já se fazem ou
vir, projetados de forma empírica, sem 
debate público sobre as transforma
ções sociais a que dão origem. O urba
nismo sonoro? Ele poderia ser defini
do precisamente como a paisagem 
dos sons desejados, concebidos para 
moldar a cidade - pretendidos por 
aqueles que os concebem pelo menos 
-, quer os alto-falantes sejam móveis 
ou imóveis. Privilégio do som em rela
ção às paredes, é de um urbanismo 
fluido que se fala aqui. 

A primeira interessada, portanto, é 
a indústria automotiva, em plena mu
dança para motores híbridos ou elétri
cos. Os fabricantes se equipam há al
guns anos com laboratórios de 
acústica e de design sonoro. Desde o 
pós-guerra, conta Vance Packard em 
La persuasion clandestine [A persuasão 
clandestina], publicado em 1957, algu
mas montadoras norte-americanas 
trabalham no ruído que as portas fa

zem ao se fechar para que ele soe 
"tranquilizador". 3 Em 2010, a Audi, lí
der nessa área, lançou com grande pu
blicidade seu conceito de corporate 
sound: o desenvolvimento de uma 
identidade específica da marca, desde 
o fechamento do porta-luvas até as 
músicas e as vozes escolhidas para 
acompanhar os comerciais. No inte
rior do veículo, a pessoa se acostuma a 
que as menores ações, que outrora pa
reciam ser facilmente executadas sem 
assistência, sejam realizadas por som: 
tanque vazio, cinto não colocado, virar 
à direita. Trata-se de um bloqueio so
noro do motorista, que não pode mais 
se aventurar debaixo do capô agora 
eletrônico, mas que em breve poderá 
em contrapartida definir sua atmosfe
ra, de modo a escolher se o carro soa 
como um disco voador ou como um 
diesel vintage.4 

Se a indústria está tão interessada 
no som e se preocupa em divulgar isso 
é porque o problema para ela não é 
mais resolver o barulho, e sim o silên
cio. Os novos motores, quase inaudí
veis, tornam-se perigosos para os pe-
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destres e para os outros motoristas. "O 
silêncio é causador de ansiedade", 
chega a dizer Vincent Roussarie, enge
nheiro de pesquisa em psicoacústica 
da Neosound, o laboratório da PSA 
Peugeot-Citroén/' Assim, a indústria 
volta a seus primórdios. O século XIX, 
preocupado com a segurança rodoviá
ria, tinha dotado cada tipo de veículo 
com um som específico: "sinos no pes
coço" para os cavalos das charretes, 
"trompas ou buzinas" para os bondes, 
"pequenos sinos" e depois "buzina 
obrigatória" para os automóveis.6 

Na Holanda, uma rede de pizzarias 
assumiu a iniciativa. Depois de ter ree
quipado seus entregadores com scoo
ters elétricas, a Domino's percebeu 
que os riscos de acidentes aumenta
vam e encarregou-se então da sonori
zação. Resultado: os motores difun
dem ao longo de todo o percurso uma 
voz humana imitando o ruído de um 
motor térmico e anunciando o nome 
da marca a cada poucos segundos.7 A 
invenção, batizada de safe sound, tam
bém apresenta a vantagem de ser um 
marketing sound com um belo efeito 
cômico. Pelo menos por enquanto, 
porque é toda a indústria que começa 
a sonhar, tendo a segurança como áli
bi, com uma assinatura sonora perma
nente no espaço público. 

GRILOS NO METRÔ PARISIENSE 

Na década de 1990, a Harley-David-
son tinha procurado - em vão - reser
var os direitos autorais do som caracte
rístico de seus motores, chegando 
mesmo a tentar - também sem sucesso 
- processar a Honda, que se atrevera a 
imitá-la.8 Mas essas primeiras tentati
vas visavam patentear um barulho, 
"subproduto energético" da moto, não 
um som especificamente desenvolvido. 

Porém, a paixão da indústria auto
mobilística pelas possibilidades pro
mocionais do som não é unânime. 
"Trata-se de caminhar para a harmo
nia, não para a cacofonia", resume Ni
colas Misdariis, da equipe de percepção 
e design sonoro do Instituto de Pesqui
sa e Coordenação Acústica/Música (Ir-
cam). "O design sonoro como o enten
demos não consiste em adicionar som 
ao som, mas em trazer um componente 
intencional de uma maneira controla
da, inteligente e concentrada. Quando 
trabalhamos para a Renault, eles nos 
especificaram certos elementos em ter
mos de identidade da marca ou de valo
res trazidos pelo veículo elétrico, tais 
como a ecologia ou a fluidez. Mas pode
mos tentar fornecer calibres genéricos 
de um som que atenderia à maioria das 
funções que se espera dele: fazer-se ou
vir, ser agradável, não ser muito alto." 
Corinne Fillol, gerente da instituição 
Acoustique et Vibrations [Acústica e Vi
brações] da Administração Autônoma 
dos Transportes Parisienses (RATP, na 
sigla em francês), insiste quanto à im

portância de estabelecer uma "gramá
tica sonora" dos espaços públicos: re
servar alguns sons para a segurança e 
sobretudo conservar a sobriedade pa
ra "não impor um uso". 

Há alguns anos, o metrô de Paris 
opera uma lenta mudança: discipli
nar os fluxos embalando o ouvido. 
"Na RATP, a preocupação com a acús
tica mudou completamente em dez 
anos. Fomos de 'reduzir os níveis de 
ruído' para 'construir com o material 
sonoro'", observa Corinne. A RATP 
experimenta este ano duas instala
ções, avaliando seu impacto para os 
viajantes. Em Châtelet-Les Halles, ela 
visa "criar um viés na percepção para 
reduzir o tempo de percurso no cor
redor", por meio da difusão de am
bientes sonoros feitos sob medida. Na 
[estação] Opéra, alto-falantes espa
lhados sob uma grande esteira rolan
te destilam, de forma quase inaudí
vel, evocações do bairro em torno: 
voos líricos, aplausos. Nas estações 
em curva da Linha 1, o espaço entre a 
plataforma e o trem é indicado, expli
ca Song Phanekham, responsável pe
la identidade sonora da administra
ção, por um "sinal de alerta clássico 
misturado com o chilrear de grilos". 

TEORIA DA DIVERSÃO NA VOLKSWAGEN 

Foi em meados de 1990 que a RATP 
começou a fazer uso do design sonoro, 
na pessoa de Bernard Delage, para 
projetar o som do bilhete de metrô Na-
vigo, três bips - validação, recusa, últi
mos dias de validade -, o que também 
exigiria a intervenção de um composi
tor, de um psicólogo e de um técnico 
de som.9 Os passageiros dos horários 
de pico parecem adotar eles próprios 
um ritmo ideal para não quebrar a 
harmonia dos bips. "Quando não se 
tem o tempo da reflexão e muito me
nos o da análise, a dupla estímulo-res-
posta do behaviorismo é útil e neces
sária", resume Delage a propósito do 
projeto e de seu interesse, sobretudo 
em matéria de segurança. Inicialmen
te pensada para ajudar os cegos e defi
cientes visuais em seu caminho, a si-
nalética se expande hoje para o 
conjunto dos cidadãos. 

A instalação sonora está ganhando 
espaço nas políticas de desenvolvi
mento das comunidades locais, preo
cupadas com seu marketing territo
rial. Assim, o artista Christian 
Boltanski sonorizou dez bancos do 
Parque Montsouris, em Paris, onde os 
visitantes podem ouvir confissões 
apaixonadas sussurradas em diversas 
línguas: "Um encontro sem preceden
tes entre o útil e o agradável, o prático 
e o lúdico, o necessário e o essencial", 
anuncia triunfalmente Jean-Paul Hu-
chon, presidente da região de île-de-
-France.10 A cidade se enfeita, tornan
do-se local de um passeio organizado, 
território desembaraçado, superficial

mente, dos conflitos sociais que o 
constituem e o transformam. 

Além do cuidado em seus veículos, 
a indústria automobilística também se 
compraz em imaginar "o prático e o lú
dico" dos espaços públicos de amanhã. 
Assim, a Volkswagen criou uma esca-
da-piano de um dia no metrô de Esto
colmo, transformando os degraus de 
concreto próximo a uma escada rolan
te em um grande teclado sonorizado. 
"Chamamos isso de teoria da diversão, 
pois acreditamos que a diversão é o 
que permite mudar da forma mais sim
ples o comportamento das pessoas pa
ra melhor."" O melhor? Incentivá-las a 
usar as escadas comuns em vez da es
cada rolante. E a comprar os "veículos 
ecológicos" da marca em detrimento 
de outros. O carro, então, inventa o 
behaviorismo da diversão: esconder o 
marketing sob a arte, a injunção sob o 
riso, o higienismo sob a brincadeira. 

A Volkswagen se coloca aqui na l i 
nhagem direta da Muzak Corporation, 
que inventou a música ambiente nos 
anos 1930 e criou, para promovê-la, o 
conceito de "progressão do estímulo". 
A melodia tinha por função, além de 
esconder os ruídos do trabalho, melho
rar a produtividade: tônico quando a 
energia caía, calmante quando a dis
tração rondava. A "progressão do estí
mulo" hoje continua a ser adaptada aos 
mais variados universos, supostamen
te para prolongar o tempo de presença 
de um cliente numa loja ou, ao contrá
rio, para acelerar a rotatividade num 
restaurante. Já alguns alto-falantes ul-
tradirecionais transmitem anúncios 
voltados para áreas específicas - pilha 
de best-sellers em uma livraria, parte 
de uma calçada em frente a um cartaz 
- para capturar o ouvido de quem ain
da permaneça muito distraído. 

"É possível ser cínico e dizer que o 
designer sonoro tem necessariamente 
um futuro, porque em breve teremos 
feito o caminho dos meios de mais-va-
lia pelo chique visual ou formal. O que 
vai permitir continuar a ter lucro será 
o som correto",12 anuncia com amar
gura o pioneiro francês do design so
noro Louis Dandrel. Seria possível ex
pandir sua observação para o 
desenvolvimento sonoro em geral: tal 
como o olfativo, o bolo acústico está 
pronto para ser compartilhado, e os 

apetites se aguçam. Alguns se enga
jam na batalha pelo que definem co
mo interesse público: eliminar a satu
ração do ambiente visual, fornecendo 
algumas informações por alto-falante 
em vez de cartazes, tornar a cidade 
mais adequada para o ouvido, harmo
nizar o sonoro para, esperam eles, 
harmonizar a sociedade. Muitos vão lá 
para moldar, em um interesse particu
lar reivindicado, um espaço público 
sem asperezas, utilitário, rentabiliza
do até em seus menores nichos. 

Como evitar a saturação? Com a 
criação de uma regulamentação, como 
a que já existe para as ondas, imagina 
Dominique Bidou, presidente do Cen
tro de Informação e Documentação 
sobre o Barulho (CIDB). Moldando um 
ambiente "on demand" por meio dos 
celulares dos transeuntes, respondem, 
com ar sério ou com um sorriso amare
lo, diversos estudiosos da acústica. Já o 
compositor e pesquisador do Centro de 
Pesquisa sobre o Espaço Sonoro e o 
Meio Ambiente Urbano (Cresson, na 
sigla em francês), Henry Torgue, suge
re "proceder por esvaziamentos, dei
xando espaços livres ao som em vez de 
tomar uma atitude intencional de so
brecarga em relação a ele".13 Uma visão 
na contramão do urbanismo que se 
desenha, o qual abriria a cidade - e nós 
mesmos - àquilo que ele chama de 
"obrigação de improvisar".1 4 
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Text Box
Fonte: Le Monde Diplomatique Brasil, São Paulo, ano 6, n. 73, p. 36-37, ago. 2013.




