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DA PAISAGEM SONORA PORTUGUESA. LISBOA: FUNDAÇÃO 

FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS.

 
A Fundação Francisco Manuel dos Santos acaba de dar à estampa o livro Sons e Silêncios da 

Paisagem Sonora Portuguesa, da autoria de Carlos Alberto Augusto, num momento em que se 
assiste a um crescente interesse em torno da reconfiguração das linguagens sonoras no meio ra-
diof�nico e da captação das especificidades acústicas nacionais. No plano artístico, por exemplo, 
salientam-se iniciativas como a estreia da mostra internacional de rádio “Terra do Som” (2014), in-
tegrada na programação da revista CABIDE; o caso de “A Música Portuguesa a Gostar dela Pr�pria” 
(2011) concebida pelo realizador Tiago Pereira; ou o projeto educativo “Aldeias Sonoras” (2008) 
coordenado pelo diretor da Binaural/Nodar, Luís Costa. No âmbito académico, este livro representa 
um contributo para a consolidação de uma perspetiva hist�rica da paisagem sonora portuguesa, 
sensibilizando ainda para a necessidade premente de um maior volume de investigações que colo-
quem o som no centro da reflexão científica em domínios disciplinares distintos.

Carlos Alberto Augusto é compositor, designer sonoro e perito em comunicação acústica. 
Atualmente trabalha no estúdio Euphonia Lab, onde experimenta e produz novas misturas sono-
ras. No início da década de 1970, teve um primeiro contacto com o World Soundscape Project, 
um projeto que pretendia estudar a evolução da paisagem sonora mundial ao longo da hist�ria, 
e que foi desenvolvido na Universidade Simon Fraser, no Canadá. Foi nesta instituição que con-
cluiu o mestrado em Comunicação Hipermédia Interativa, sob a orientação de Barry Truax. Este 
último e R. Murray Schafer foram duas das suas influências, a par da compositora Constança 
Capdeville com quem colaborou em vários projetos. Com um trabalho que se desdobra em cam-
pos como o teatro, o vídeo e as tecnologias interativas, Augusto destacou-se ainda enquanto 
programador na área da Música e Artes do Som de Coimbra, Capital Nacional da Cultura 2003.

Nesta obra Augusto ensaia um modo peculiar de conhecer parte da identidade lusa através dos 
sons que povoam o territ�rio nacional. Por intermédio da análise da correlação existente entre os 
processos de escuta e de produção de som, o compositor acredita ser exequível sondar as vibra-
ções que consomem o universo acústico e determinar as especificidades sociais que caracterizam 
a componente sonora do patrim�nio cultural português. O incitamento a uma escuta responsável 
e a um processo de reeducação auditiva emergem, desta forma, como dois dos pilares fundamen-
tais que deverão suportar a estrutura que ergue um Portugal que soa e ecoa. Neste contexto, ele-
mentos como o ruído, o silêncio e a música merecem ser perscrutados, para que se possa construir 
uma definição precisa daquilo que se entende por paisagem sonora (soundscape) – um neologismo 
cunhado por Schafer (1994) e que pode ser associado a “ambientes reais ou a construções abstra-
tas, como composições musicais e montagens, quando consideradas enquanto atmosferas” onde 
se integram eventos e objetos sonoros discerníveis pelo ouvido humano (pp. 274-275).

O livro está dividido em quatro capítulos que se fazem acompanhar por uma introdução e 
uma conclusão (intitulada Coda). No capítulo I, “Rebates”, Augusto começa por abordar a sig-
nificância do som do sino de bronze enquanto sinal simb�lico que, na sua constituição tradicio-
nal, transporta consigo uma herança secular. Este legado sonoro – na forma de um instrumento 
desprovido das mais recentes inovações tecnol�gicas, mas que atravessou os tempos e serviu as 
rotinas e rituais de diversas comunidades – foi substituído pelo «sino eletr�nico». A consequência 
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desta nova marca da modernidade, que numa perspetiva pr�-tecnol�gica representaria o avesso 
do retrocesso civilizacional, culminou numa série de reações da população ao ruído, provoca- da população ao ruído, provoca-
das pelo som forte do sino eletr�nico, que afetava também o equilíbrio da atmosfera acústica 
do local por ele abrangido. À semelhança do impacto que o som das trovoadas tinha nos po-
vos primitivos, amedrontando-os e incitando-os à “procura de uma situação segura”, também o 
registo intenso do sino eletr�nico intimidava os indivíduos. A este prop�sito, Augusto introduz 
uma referência à conceptualização formulada por Bernie Krause, um investigador de paisagens 
sonoras da natureza, que propõe uma distinção entre três tipos de paisagem sonora: a geo-
fonia (na qual predominam os sons da natureza); a biofonia (os “sons produzidos pelos seres 
vivos, os animais e as plantas”) e a antropofonia (o som dos “objetos feitos pelo homem, as 
máquinas ou a comunicação humana”) (p. 24). Neste contexto, poder-se-á afirmar que, depois 
da introdução do som do sino eletr�nico, também a paisagem sonora de determinadas aldeias 
sofreu profundas mutações. De um registo sonoro que partilhava características da geofonia e 
da biofonia, transitou-se para os sons da antropofonia, que reproduzem sobretudo um apaná-
gio da paisagem sonora contemporânea. Através desta última, rapidamente nos aproximamos 
do ruído: um tipo de som frequentemente utilizado como “arma de dominação” que converte 
a quietude num “territ�rio de luxo, apenas acessível a alguns” (p. 27). Como é referido, há re-é referido, há re-, há re-
gistos hist�ricos que confirmam o impacto desconfortável de diversos tipos de ruído em Lisboa 
que foram progressivamente alterando o rumo da paisagem sonora portuguesa, sobretudo com 
a crescente industrialização das cidades, verificada entre os séculos XVIII e XX. A referência a 
Suzanne Chantal, a prop�sito dos sons que invadiam os dias na época do terramoto de 1755, 
é particularmente ilustrativa na alusão às sonoridades mais desconfortáveis daquele tempo, e 
mostra como no atual contexto sonoro estaríamos verdadeiramente dispostos a voltar a ouvi-
-las, não por deixarem de integrar a esfera da antropofonia, mas por representarem um tipo de 
ruído mais tolerável do que o atual. Ainda que a dimensão deste problema revele, de uma forma 
geral, consequências drásticas na saúde das populações, a atenção que lhe tem sido prestada é 
incipiente quando comparada com os países anglo-sax�nicos ou da Europa do Norte. Em Portu-
gal, a consciencialização em torno da problemática do ruído começou a ganhar contornos polí-
tico-legislativos há cerca de 40 anos quando, ap�s o 25 de Abril de 1974, é criada a Secretaria 
de Estado do Ambiente. Mais recentemente, em 1987, também o primeiro Regulamento Geral 
sobre o Ruído representou um avanço importante nesta matéria, com a criação de um “corpo 
único de normas relacionadas com o ambiente sonoro” e com a dinamização da investigação 
em áreas como a Acústica e o Controlo do Ruído em Portugal (pp. 37-38). Muito embora este 
último passo tenha sido importante enquanto tentativa de enquadramento e reflexão sobre esta 
temática, a sua aplicabilidade torna-se cada vez mais difícil uma vez que o principal dilema reside 
na inversão do desequilíbrio acústico que condiciona os atuais modos de vida. Para Augusto, o 
ruído deve ser, nestas circunstâncias, “encarado na perspetiva de estabelecer ou restabelecer 
o valor de uma paisagem sonora” que se apresenta imbuída de uma carga comunicacional “im-
prescindível para o equilíbrio dos seres humanos e das comunidades” (p. 42).

A carga comunicacional encontra-se presente na dimensão som e na dimensão silêncio da 
paisagem sonora. Quer a primeira, quer a segunda permutam significados e imprimem sentido à 
comunicação humana. A ideia anteriormente exposta de que o ruído é um dos potenciais respon-
sáveis pelo desequilíbrio da paisagem sonora, é igualmente válida para o silêncio. Através de me-
canismos distintos, ambos acabam por impedir que se estabeleça uma ligação entre o ser humano 
e o ambiente que o circunda. Se o ruído “atua por compressão da dinâmica da escuta”, o silêncio 
– pelo seu carácter “lento e inexorável” –, “reduz e pode acabar por suprimir simplesmente a fonte 
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sonora ou reduzir a sua banda dinâmica a zero” (p. 52). É precisamente em torno deste aspeto que 
o capítulo II, “Silêncios”, se debruça. Ao ensaiar uma teoria sobre o silêncio na paisagem sonora 
portuguesa, o compositor começa por ressalvar que este tipo de som não representa, nunca, um 
vazio comunicacional, sendo fundamentalmente uma “construção mental elaborada pelo indivíduo 
e pela sociedade”. Assim, o silêncio, enquanto “construção mental” pode emergir quer na forma 
de uma “ferramenta de reflexão e da ação a que essa reflexão conduz”, quer como instrumento 
de “controlo e domínio” (pp. 50-51). Para Augusto, o silêncio que predomina na sociedade portu-
guesa é o “silêncio-medo”. Um tipo de som que se arrasta nos preâmbulos do secretismo, do tabu 
e do interdito, da morte e do luto, da “resignação ao sofrimento an�nimo, individual e coletivo, 
da frustração, da vergonha e da pobreza, da indignidade e da injustiça” (p. 55). Também Tito Car-
doso e Cunha, no livro Silêncio e Comunicação. Ensaio sobre uma ret�rica do não dito, afirmava 
que o silêncio enquanto instrumento de dominação política podia ser muito eficaz, como ilustram 
os casos de censura e autocensura. Se a censura “impõe o silêncio desejado por um poder tota-
litário cuja pulsão o leva a agir em segredo”, a autocensura “interioriza a necessidade do silêncio 
para proteger o segredo” (2005: 65). A questão que se coloca, então, é: quando é que teve início 
esta espiral de silêncio? De acordo com Augusto, o fim do feudalismo e o advento do capitalismo 
representam o período durante o qual a produção crescente de ruído coincidiu com a criação de 
instituições de índole político-religiosa, responsáveis pela manipulação do silêncio. É, no entanto, 
depois do século XVIII que se desenvolvem novas técnicas e estruturas que permitem controlar 
minuciosamente os cidadãos e perpetuar a engenhosa máquina de produção de silêncios até ao 25 
de Abril de 1974. É precisamente este aspeto e não a criação de novos ruídos que deverá mere-
cer, na visão de Augusto, uma atenção redobrada na análise da paisagem sonora portuguesa dos 
últimos quarenta anos. O espaço dedicado aos modos de escuta e produção de ruídos e silêncios 
ocupa grande parte do livro em foco, mas há ainda um outro elemento estruturante que integra 
a paisagem sonora portuguesa: a música. 

No capítulo III, “Trovas”, Augusto parte do conceito de «música-como-ambiente», formula-
do por Hildegard Westerkamp, para expressar a preponderância da componente musical sobre 
a esfera pública lusa. Na concetualização de Westerkamp, a música representa uma “voz domi-
nante e autoritária” que acompanha as atividades diárias do indivíduo, e que tem o poder de o 
silenciar, conduzindo-o ao consentimento passivo de tudo aquilo que ouve (p. 63). Através de 
uma breve viagem temporal na qual se destacam os diversos papéis que a música incorporou 
ao longo da hist�ria, Augusto deixa perceber que as suas múltiplas funcionalidades evoluíram, 
do período pré-hist�rico até aos dias de hoje, estreitamente conotadas com as mutações da 
sociedade. Na Idade Média, por exemplo, a “música brotava de dentro” do corpo social e não 
se constituía enquanto “fator de distinção laboral ou de classe” (p. 65). Foi a partir do final do 
período medieval até ao início do século XX, que o aparecimento de “novos meios tecnol�gicos” 
e a “adoção de um sistema consensual de notação musical” constituíram um terreno propício 
à diferenciação e autonomização da música, convertida agora em “produto” que impregna a 
paisagem sonora (p. 67). Ainda durante este período hist�rico, também a prática musical sofre 
uma evidente evolução, assumindo uma função litúrgica, uma forma de “afirmação do poder 
secular” e um mecanismo de “entretenimento da aristocracia e da alta burguesia” (p. 68). É no 
seguimento destas transformações que a música-como-ambiente se enraíza cada vez mais na 
paisagem sonora portuguesa sendo ainda impulsionada, no início do século XIX, pela invenção 
do registo fonográfico do som e da rádio. Estas duas inovações projetavam o som no espaço e 
no tempo e libertavam-no dos constrangimentos impostos pela “localização e pelo instante em 
que a sua fonte o emite” (p. 69). Perante o temperamento estatutário do som como ‘produto’, 
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ou como plataforma para o desenvolvimento de uma indústria determinada em satisfazer meros 
fins comerciais, a música invade o espaço público e, atualmente, já não representa uma opção. 
O seu carácter omnipresente na paisagem sonora portuguesa deixa uma mensagem clara: fugir 
dela pode representar um esforço talvez improfícuo mas não indesejável.

Em “Harmonias”, o último capítulo, Augusto fala-nos dos usos do som e da forma como o am-
biente sonoro é percecionado pelo indivíduo e pela sociedade. A este prop�sito é feita uma refe-
rência, digna de nota, a um modelo de análise de perceção do ambiente sonoro elaborado nos anos 
de 1980 por Barry Truax. Este modelo é baseado em três tipos de escuta: a escuta em sonda, a 
escuta em espera e a escuta em fundo. No primeiro “ouvimos tudo à nossa volta, mas consegui-
mos focar deliberadamente o nosso ouvido num som”. No segundo, “ouvimos o ambiente sonoro 
em fundo e, embora possamos identificar sons que dele fazem parte, não os distinguimos”. Por 
fim, na escuta em fundo, não é possível “distinguir nenhum som em particular” (p. 75). A partir 
deste modelo, Augusto mostra que cada um destes três tipos de escuta interfere no modo como 
o indivíduo se relaciona com o ambiente que o circunda, nomeadamente em contexto laboral. O 
uso da música, por exemplo, enquanto ferramenta de trabalho, “serviu e serve para marcar o rit-
mo das tarefas, para dosear a sua intensidade, ou para, simplesmente, aliviar o cansaço por elas 
provocado” (p. 80). O recurso ao som como instrumento de trabalho com um importante valor 
informacional marca, por isso, a paisagem sonora portuguesa, da mesma forma que os sons da 
biofonia e da geofonia funcionam enquanto características que desempenham um papel impor-
tante na identificação de um determinado local, seja ele rural ou urbano, de uma cultura ou de 
uma tarefa (p. 88). Também as sonoridades de natureza eletroacústica incorporam uma compo-
nente fulcral e preponderante na paisagem sonora contemporânea. O caso da rádio, por constituir 
o exemplo ilustrativo de um ecossistema sonoro que, durante décadas, tem criado “condições de 
receção e transmissão de som dentro e fora do espaço físico nacional”, permite ainda a prática 
dos vários modos de escuta, em simultâneo e de forma individualizada, sem que tal represente 
um prejuízo no equilíbrio da paisagem sonora portuguesa (p. 84). Aqui, Augusto pretende mostrar 
que é possível encontrar um “sistema ecol�gico sadio” no ambiente sonoro português através do 
conhecimento dos seus “elementos constitutivos”, das interações que se estabelecem entre eles, 
e das funções que cada um desempenha na atmosfera acústica (pp. 86-88).

As considerações anteriormente tecidas em torno das sonoridades que configuram a pai-
sagem sonora portuguesa deixam-nos a certeza de que uma escuta consciente e responsável 
do ambiente acústico é imprescindível para que possamos dotar de maior clareza o olhar que 
cedemos ao mundo. Este pode constituir um dos passos para a preservação e (re)conhecimen-
to do patrim�nio sonoro e identitário português, que é repleto de Sons e Silêncios decifráveis.

Filomena Borges
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 
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