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Os ouvidos das ruas 
ou auscultadores urbanos

Aline Couri
Arquiteta-urbanista, artista.  
Pós-doutoranda Escola de Comunicação/UFRJ

A Oficina “Os ouvidos das ruas ou auscultadores 

urbanos” foi proposta e realizada no CorpoCida-

de3, em Salvador, como um exercício de sensi-

bilização e reflexão sobre a escuta das cidades e 

sobre os modos de estudá-las. A experiência tirou 

partido da concepção – extremamente inserida 

nos discursos e nas práticas dos arquitetos e urba-

nistas – da cidade como um “corpo doente” a ser 

diagnosticado e tratado.

Os ouvidos das ruas 
ou auscultadores urbanos

Adalberto Vilela
Graduando Arquitetura e Urbanismo/UFBA e membro do Laboratório 
Urbano

Primeiro o estranhamento, “Aus... o que?”, depois 

a curiosidade. A curiosidade me guiou por toda 

a experiência como “Acompanhante LabUrb” da 

Oficina “Os ouvidos das ruas ou auscultadores ur-

banos”, idealizada por Aline Couri Fabião, no que 

viria a ser uma experiência ímpar de apreensão 

sensível da cidade de Salvador.

A sensação de ingressar em um novo campo per-

meou toda a minha experiência como acompa-
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Essa compreensão da cidade como uma pessoa 

(ou um ser biológico) parece ter tido origem nas 

primeiras descrições de cidades, que as tratavam 

como pessoas, através de comentários escritos 

ou icônicos, ainda no século XII. Françoise Cho-

ay (1996) ressaltou as relações afetivas que esses 

autores mantinham com as cidades, em termos 

simbólicos muito mais que objetivos.1 As cidades 

eram exaltadas com especial atenção às qualida-

des de seus habitantes, suas “virtudes” e aconteci-

mentos de vida. 

A partir do século XV teve início um crescente mo-

vimento em direção à objetividade, à informações 

“exatas”, à racionalização, o que contribuiu para o 

distanciamento dos sujeitos com tudo aquilo que 

os cercam. Para que a cidade pudesse ser conside-

rada um objeto passível de uma descrição e aná-

lises “racionais”, houve um distanciamento entre o 

autor e a cidade descrita.2 

Gradualmente o discurso sobre as cidades passou 

a ser produzido e apresentado como um discurso 

científico. Mais do que solicitar apoio às discipli-

nas científicas e técnicas independentes, foi se 

afirmando a autonomia de um domínio próprio 

em relação às demais ciências. Como nos textos 

que tratam utopias, os textos do urbanismo con-

trapunham duas imagens da cidade: uma nega-

tiva, com suas desordens e problemas, e outra 

positiva, que apresenta um modelo espacial or-

denado como solução da “patologia urbana”. Ao 

arquiteto-urbanista caberia o papel de reorgani-

zar as cidades, deixando-as livres de suas mazelas. 

Deveria buscar as causas da doença urbana, fazer 

diagnósticos e aplicar remediações.

nhante dessa Oficina. Ao propor uma investigação 

dos aspectos das paisagens sonoras de Salvador 

através do uso de “dispositivos de escuta e auscul-

tadores analógicos feitos com piezos metálicos, 

circuitos integrados, fios e entrada para headphone 

p2” a Oficina propunha um flerte com a eletrônica. 

Aqui preciso sublinhar algo importante: não co-

nheço nada de eletrônica. Ou conheço tão pouco 

que posso dizer que não conheço nada. Antes de 

me envolver com a Oficina como “Acompanhante 

LabUrb”, minhas experiências na área de eletrôni-

ca se limitavam a um episódio em que um contro-

le remoto se abriu aos meus pés após uma queda 

e algumas “investigações” infantis. 

“Aqueles que quiserem montar seu próprio apare-

lho devem dispor do seguinte material:

- 1 bateria 9v + alimentador (fios para 

conectá-la ao circuito);

- 1 capacitor eletrolítico 220 μF 63V;

- 1 potenciômetro de 10k;

- 1 capacitor.047K 63v;

- 1 entrada fêmea p2 para placa/circuito. 

(Pode ser aparelhos eletrônicos velhos com 

essa entrada, podemos desmontar e tirar a 

peça);

- 1 ci LM 386N-1;

- 1 piezo metálico (“pastilha”) com fios já 

soldados;

- 1 protoboard;

- fios (rígidos ou maleáveis, tanto faz).”

(Trecho do texto-provocação, escrito por Aline 

Couri e entregue aos participantes da oficina)
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Já as premissas de um discurso médico em relação 

às cidades podem ser encontradas nos tratados de 

arquitetura de Leon Battista Alberti (1404-1472) e 

Filarete3(1400-1469). “Todo edifício é um corpo”4 

escreveu Alberti. As partes de um edifício – assim 

como num ser vivo – devem estar subordinadas 

ao todo, solidárias umas com as outras, já que 

exercem funções específicas e complementares. 

Para Alberti “a cidade é uma grande casa e inversa-

mente a casa é um pequena cidade”. Já oTrattato 

de Filarete caracteriza-se pela sua detalhada taxo-

nomia, que inclui, inclusive, tavernas, bordéis e al-

bergues, não citados por Alberti. Filarete disserta 

sobre a construção planejada de uma cidade, bem 

distante de um modelo ou utopia: não pretendia 

transformar as práticas sociais, nem replicá-las. 

Sua descrição ilustra as etapas de um processo de 

edificação, apresentando o diálogo do arquiteto 

com o empreendedor que lhe havia encomenda-

do a obra. A cidade é comparada à um organismo 

vivo, à um corpo doente: “Uma cidade deve ser 

como um corpo humano [...]dura o tempo que o 

foi acordado”. (CHOAY, 1996, p. 200)

A metáfora biológica do corpo utilizada por Al-

berti e Filarete teria uma grande e longa vida. Le 

Corbusier denuncia um “mundo doente”, uma ci-

dade “sem cirurgião para operar”. “Todas as cida-

des do mundo estão doentes” e “um diagnóstico é 

possível” (CHOAY, 1996, p. 323). Frank Lloyd Wright 

(1958, p. 31 – p. 61), mesmo próximo a uma filoso-

fia orgânica e naturalista, também não deixou de 

comparar as cidades de sua época “à proliferação 

cancerígena das quais é preciso tratar progressi-

vamente”, afirmando que “toda seção de qualquer 

plano de grande cidade” evoca “o corte de um 

tumor canceroso”. Tais afirmações ilustram uma 

Receber e entender, a lista de materiais para a Ofi-

cina foi um processo interessante: Bateria? Ok, en-

tendo. Capacitor, potenciômetro? Vagas lembran-

ças das aulas de Física. Entrada fêmea p2? Aquele 

buraquinho para o fone? É, estou indo bem! CI? 

Não faço ideia do que seja. Piezo metálico?... Proto-

board? Google, me ajuda! 

A Oficina foi programada para acontecer em dois 

dias 23 e 24 de abril, pela manhã e pela tarde. A 

manhã do primeiro dia foi reservada para a mon-

tagem dos auscultadores, a tarde do primeiro dia 

e a manhã do segundo dia foram reservados para 

a visita de campo e a tarde do segundo dia, para a 

discussão das impressões e experiências e monta-

gem da apresentação. 

O processo de montagem foi relativamente sim-

ples sob a orientação de Aline. Seguindo o es-

quema apresentado junto ao texto-provocação, 

entregue aos participantes pela idealizadora da 

Oficina, cada um foi conectando os fios e as peças 

às suas protoboards. Os resultados da montagem 

foram um tanto imprevisíveis: Em um incidente 
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atitude de distanciamento em relação ao objeto 

de pesquisa: ao estabelecer um “diagnóstico” cien-

tífico, seria possível chegar a um conhecimento 

objetivo, reflexo fiel de uma “realidade” – inclusive 

dos fatos do passado, a partir dos “dados” históri-

cos – livrando-se de toda “distorção” subjetiva. Ao 

cientista-arquiteto-urbanista caberia a descrição 

dos fatos tal qual se apresentam no mundo ou no 

passado, com total imparcialidade. Essa vontade 

de objetividade e, mais que isso, de “cientificida-

de” desenvolveu-se, sobretudo, nos séculos XIX e 

XX, apoiada em métodos e ferramentas codifica-

das que alimentavam a crença em sua universali-

dade e neutralidade, não levando em considera-

ção a historicidade e subjetividade dos próprios 

pesquisadores.

A influência do racionalismo nas práticas dos pro-

fissionais do urbano continua muito forte, refle-

tida no modo de compreender as “necessidades” 

e “problemas” das cidades. Muitos profissionais, 

convencidos sobre a necessidade de cientifiza-

ção de seus métodos e abordagens, naturalizam 

os “dados” levantados e desenvolvem seus “diag-

nósticos científicos” acreditando que este estudo 

prévio permite definir propostas em consequên-

cia direta ao levantamento, isto é, acreditando em 

uma solução aplicada.5

Essa crença na objetividade é hoje reforçada por 

toda uma série de dispositivos tecnológicos que 

acompanham o pesquisador: câmeras de foto e 

vídeo, gravadores de som, GPS, dados geo-refe-

renciados, banco de dados etc.

Fugindo do determinismo tecnológico procura-

mos compreender até que ponto as tecnologias 

podem nos auxiliar ou nos atrapalhar, pergunta-

envolvendo uma bateria e fios mal conectados, 

um fone de ouvido superaqueceu e queimou. Em 

outro momento, um dos participantes capturou 

sinal de rádio com o seu auscultador. Ao final da 

montagem, cada participante tinha consigo um 

auscultador que, apesar de ter sido feito com os 

mesmos materiais que todos os outros, era único. 

Para realizar as visitas de campo, o local escolhido 

foi a Praça da Piedade, por sua intensa vida urbana 

e profusão de sons. Ao chegarmos à Praça, os par-

ticipantes iniciaram sua escutas, não se limitando 

apenas a este local, mas deixando-se guiar pelos 

sons e familiarizando-se não só com o lugar e seus 

sons, mas também ao equipamento imprevisível 

que tinham em mãos. 

Os auscultadores provaram-se equipamentos real-

men te interessantes em campo, produzindo “re cor-

tes sonoros”, e destacando sons que, de outra forma, 

passariam facilmente desapercebidos. Outra coisa 

interessante é que a possibilidade de acoplar a ele 

um gravador nos permitiu gravar alguns dos recor-

tes sonoros para analisá-los melhor posteriormente. 
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mos: é possível, através de alguns recursos tecno-

lógicos, chamar a atenção para a subjetividade, 

para o acaso, para o desvio, nos modos de vida e 

apreensão das cidades? Que tipos de exercícios 

podemos praticar na direção de não apenas uti-

lizar tecnologias já prontas, mas também experi-

mentar, criar, “abrir as caixas pretas” por nós mes-

mos? Não só receber tecnologias prontas, mas 

também criar, com nossos recursos, outros dispo-

sitivos, que apontem para posturas mais errantes 

e menos planejadas? Mais abertas ao caráter im-

previsível das cidades? 

“A liberdade é jogar contra o aparelho” 

(FLUSSER, 1998)

Toda pesquisa tem início na visão do pesquisador 

sobre o objeto. Procuramos chamar atenção sobre 

os recursos tecnológicos – bem como os métodos 

– empregados na pesquisa urbana. Em um mundo 

que valoriza a performance, a “exatidão”, a “objeti-

vidade”, a “cientificidade”, propomos a utilização 

de um dispositivo que possui, nele próprio, o erro, 

a imprecisão, a brincadeira, o desvio, o jogo. O tec-

nológico aqui tem o papel não de corroborar teo-

rias pré-estabelecidas, mas sim induzir um jogo, 

uma brincadeira. Assim, é possível investigar as-

pectos das paisagens sonoras de Salvador através 

de uma abordagem sensível, aberta aos desvios, 

que trazem para o foco aspectos não previamente 

esperados.

Quais as relações entre os homens e os sons de 

seu ambiente? O que acontece quando esses sons 

se modificam? Podemos identificar mudanças re-

centes? Quais sons vêm persistindo ao longo dos 

anos? Que tipos de sons preservar, incentivar ou 

desestimular? O que torna um local agradável ou 

repressor do ponto de vista da escuta?

Uma vez na Praça, os auscultadores chamavam a 

atenção das pessoas por sua aparência intrigante, 

(meio experimento científico, meio gambiarra) e 

muitas pessoas paravam para perguntar do que 

se tratava. 

Pouco, a pouco, os muitos sons foram se revelando 

como fortes elementos de composição do lugar em 

recortes sonoros surpreendentes. O bater das asas 

dos pombos, em suas revoadas constantes. E, even-

tualmente, os sons de grilos e cigarras. Os vende-

dores de café e chá, com seus pequenos-trios-elé-

tricos tocando todo tipo de música. O vendedor 
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FIGURA 4. O dispositivo sendo utilizado em derivas urbanas em 
Salvador, BA

Não é fácil prever o que o dispositivo irá “enqua-

drar” ou “filtrar” dentro da profusão de estímulos 

da cidade. Ao começar a ausculta-la, algumas vo-

zes parecem estar muito mais próximas do que re-

almente estão; alguns ruídos são mais ressaltados 

que outros. Não é possível utilizar os auscultado-

res para algo já pré-concebido. Trata-se justamen-

te de um dispositivo de deriva, que incorpora a 

surpresa e o jogo. E é a partir desses recortes feitos 

indiscriminadamente por um aparato tecnológico 

que podemos nos sensibilizar para aspectos que 

antes não nos pareciam visíveis. 

Estudar a cidade através de seus sons implica ne-

cessariamente uma abordagem a partir do sujei-

to, em escala humana. Não existe, em relação aos 

sons, nada que corresponda à impressão visual 

instantânea da fotografia. O microfone faz amos-

tras de detalhes e nos fornece uma impressão se-

melhante à de um close: no âmbito dos sons, não 

há nada que corresponda a uma foto aérea. Qual-

quer estudo sobre os sons implica uma perspecti-

va a partir da presença corpórea e sua experiência 

espacial.

E, principalmente: como se aproximar de uma ci-

dade para estudá-la? 

FAÇA VOCÊ MESMO!

Produzimos “auscultadores” analógicos, baratos e 

fáceis de serem construídos.6 Consistem em pie-

zos metálicos (discos que funcionam como capta-

dores sonoros), circuitos integrados, fios e entrada 

(p2) para fones de ouvido. 

FIGURA 2. “Ouvido urbano”: dispositivo randômico de escuta

FIGURA 3. Montagens dos “ouvidos/auscultadores”
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de livros tocando música alta no centro da praça. 

O pipocar do carrinho do pipoqueiro. Os sons dos 

muitos carros no trânsito pesado. O freio dos ôni-

bus. O balançar das copas das árvores. O som da 

cantoria das igrejas em suas missas. A experiência 

em campo com os auscultadores imprevisíveis e os 

muitos sons que se mostravam em “closes sonoros” 

se assemelhava a um jogo, lúdico e surpreendente. 

A tecnologia é muitas vezes vista como algo que 

confirma ou legitima um discurso. Por exemplo, 

podemos pensar na fotografia, que pode ser con-

siderada um testemunho ocular sobre um aconte-

cimento ou existência de algo. Em muitas áreas os 

recursos tecnológicos tem o papel de dar um certo 

tom científico ao discurso, e vêm sendo identifica-

dos como itens imprescindíveis para o pesquisador.

Esses itens geralmente são caros e muitos deles 

são difíceis de serem comprados no Brasil. Assim 

propusemos a construção de nossos próprios dis-

positivos de escuta. Nossos dispositivos, ao con-

trário dos disponíveis no mercado, lidam com a 

imprecisão, e não com a precisão. Nunca poderiam 

ser entendidos como “captadores” neutros de um 

real preexistente. Nem mesmo geram sozinhos, re-

gistros! Eles tornam impossível a própria ideia de 

neutralidade. Incluem, na apreensão de situações 

concretas, uma camada tecnológica que ressalta a 

camada subjetiva de todo cientista urbano.

A máxima “faça você mesmo” está ligada à ideo-

logia punk e ao anticonsumismo, como uma re-

jeição à necessidade imposta de comprar artigos 

e utilizar sistemas, dispositivos ou processos já 

existentes e que legitimam a dependência de es-

truturas sociais e econômicas estabelecidas. A ide-

ologia punk acredita que é possível expressar-se 

e produzir obras sérias e impactantes através de 

meios limitados. O músico David Byrne7 diz abra-

çar um pouco dessa estética punk “que acredita 

que uma pessoa pode se expressar com apenas 

dois acordes, caso isto seja tudo o que se sabe” 

sendo possível fazer um ótimo filme com meios e 

habilidades limitados”.
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A OFICINA

A Oficina foi desenvolvida em dois dias consecu-

tivos,8 durante o Corpocidade2012. Na manhã do 

primeiro dia, foram construídos os auscultadores 

a serem utilizados. Esta tarefa acabou não sendo 

tão fácil quanto imaginávamos: a eletrônica é um 

campo um tanto distante dos arquitetos e estu-

dantes de arquitetura. Acidentalmente queima-

mos alguns componentes e fones de ouvido, sem 

maiores perdas.

De posse de dois auscultadores, partimos para 

nossa área de experimentação, a Praça da Piedade.

A Praça da Piedade está localizada no centro his-

tórico da cidade de Salvador. No século XVIII, era 

o local de execução dos revolucionários presos 

condenados, como por exemplo, os envolvidos na 

Revolta dos Alfaiates. Hoje a praça tem uma pai-

sagem sonora muito rica e diversificada: cigarras, 

revoadas de pombos, água do chafariz, misturam-

-se com apropriações populares específicas como 

carrinhos de venda de cd, improvisos de poetas, 

vendedores ambulantes9, estudantes de cursinho 

pré-vestibular e da Faculdade de Economia da 

UFBA. A praça ainda hoje é um local de manifes-

tações populares e políticas; presenciamos um 

grande ato de taxistas que pararam as ruas com 

um buzinaço que exigia justiça na apuração dos 

responsáveis quanto à um assassinato de um 

motorista. Trata-se de uma praça muito musical, 

muitas pessoas passam ou repousam cantando. 

Outros sons persistem como marcações do tem-

po social: os sinos das igrejas (a Catedral de Nossa 

Senhora da Piedade e a Paróquia de São Pedro) 

criam espaços sonoros em suas proximidades. Os 

usos e apropriações nesta Praça relacio nam-se  

também com o grande comércio e os intensos 

fluxos viários, pela sua proximidade à Estação da 

Lapa, o maior terminal rodoviário da cidade.

A “síntese sonora” que produzimos, a partir das de-

rivas e gravações realizadas, pode ser ouvida no 

link:<http://soundcloud.com/moholy/ouvidos-

dasruas-salvador>.

NOTAS

* Todas as fotos são de Adalberto Vilela, aluno da FAU/UFBA e 
acompanhante da Oficina.

1 Nesses textos religiosos sobre cidades e vidas de santos do 
século X, as informações de características físicas das cidades 
são fragmentárias, breves e fugazes.

2 O choque da diferença, gerada pela estranheza do encontro 
de espaços em outros tempos ou outros mares – era a época 
das primeiras descrições arqueológicas de sítios antigos, se-
guidas dos relatos dos grandes “descobrimentos” e navega-
ções marítimas – demandava comparações, observação 
precisa e medições; daí a despersonalização do ambiente 
construído e sua transformação em objeto. Por outro lado, 
esta atitude implicava também em uma certa contenção da 
subjetividade. Neste período os textos aceleraram o processo 
de objetivação das estruturas materiais e visíveis das cidades.

3 Respectivamente, De reaedificatoria (escrito provavelmente 
entre 1443 e 1452) e Trattato d’architettura de Piero Averlino 
(dito Filarete), escrito em Milão entre 1451 e 1465.

4 Retirado do manuscrito de Dereaedificatoria.(p. 15).

5 Falamos em termos gerais; existem, é claro – e em número 
crescente – pesquisadores e teóricos que atentam justa-
mente para o caráter subjetivo e impreciso de toda relação 
entre sujeito e mundo.

6 O material para construção dos auscultadores é barato e de fácil 
montagem. Os participantes da oficina receberam instruções 
básicas de eletrônica e para a montagem dos “ouvidos”.
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7 Autor do livro Diários de bicicleta no qual descreve suas ex-
periências e observações enquanto ciclista em Nova York e 
em diversas cidades pelas quais viajou. 

8 23 e 24 de abril de 2012.

9 Principalmente, vendedores de chips de telefonia celular.
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Na tarde do segundo dia, 24 de abril de 2012, ini-

ciamos a elaboração de um áudio síntese com o 

áudio gravado nas visitas a campo e de uma ima-

gem síntese representando os sons na rua e des-

tacando os prédios que mais emitiam sons para a 

elaboração do áudio, no caso a Catedral de Nossa 

Senhora da Piedade e a Igreja de São Pedro. 

A experiência como “Acompanhante LabUrb” des-

sa Oficina me fez perceber a análise dos sons da 

cidade como algo essencial para o estudo do es-

paço urbano. E ai, como sinto falta daqueles aus-

cultadores! 
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