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Atuo ridade do barulho -es a em
Mu»i('ó!ogo e compositor
canadense fala sol)re
mudanças da acústica
na sociedade moderna
UNA DE ALBUQUERQUE

Uma autoridade do barulho, o musicólogo e compositor
canadense Murray Schafer que está pela primeira vez em
São Paulo dando um workshop
a 151 músicos e educadores musicais nas Oficinas Culturais
Oswald de Andrade - apura os
ouvidos para falar sobre a mudança da acústica na sociedade
moderna. Num dos intervalos.
das aulas de ontem, Schafer
percorreu as principais alterações da "paisagem sonora" do
espaço urbano - ou soundscape,
termo por ele criado em analogia a landscape, paisagem, em inglês.
"Vivemos hoje num ambiente mais ruidoso, com predominância de sons de baixa freqüência", afirmou. Autor do livro The Tuning of lhe World (A Sintonia do Mundo), que deverá ser
publicado no Brasil pela Edunesp, editora da Universidade
Estadual Júlio de Mesquita Filho (Unesp). Schafer assegurou
ser possível diagnosticar o aumento do nível de declbéls somente pela comparação, ao longo do tempo, do barulho de uma
amhultncia por pvrn'dr' .ntes da sirene ser inventada, em
1910, o chamamento deste veículo era feito pelo trompete. As
primeiras sirenes. no entanto.
produziam cerca de 45 decibéls
menos que as de hoje.
Há 16 anos, Schafer se meteu numa operação de medição
da intensidade de buzinas em
várias cidades. Assim, verificou
que Moscou poderia ser considerada uma das mais silenciosas. ao passo que o Cairo é a
campeã do barulho. Em períodos de dez minutos, ele contabilizou 17 buzinadas contra 1.150,
respectivamente. Paris ficou no
meio, com a marca de 461 e Nova
lorque um pouco atrás, com 336.
São Paulo não foi incluída na
lista.rernm. mas ele acha que a
sua tncid'ncxa poderia ser próxima a de Atenas, que alcançou
228. "Ao conti'ario dos silentes
transportes coletivos da Suiça,
os õnibus de São Paulo contribuem para piorar o barulho",
disse Murray Schafer.
O musicólogo gosta de 1cm2)rar os estudos do norte-americano Samuel Rosco, que há 15
anos comparou os efeitos dos
ruidos entre grupos novaiorquinos e tribos do Sudão. Rosen
concluiu que os americanos começam a perder a au(liçáo no
começo da juventude. Segundo
ele, o mesmo não acontece com
aquele povo africano, cujos velhos ouvem tanto quanto as
cria nças. ''A sociedade indust rir] -ir- de um apetite voraz
pelo I-,uu lhe . entende Schafer.
A mli Ia que se a cost uma

:.;:: .j

,l

••.;•

'

-'
'-1

-.'-.-

-

O musicólogo Schafer: a sociedade industrial sofre de um apetite vora.
ristica. ele aponta, foi a Igreja.
Depois, as indústrias tomaram
dela este poder. "Todos sabiam
que o barulho fazia mal, mas somente 200 anos após a Revolução Industrial começaram a
pensar em proteger os cruvidos
dos operários", assinalou. James Watt. o inventor da máquina a vapor, também não foi feliz
quando se propôs a criar um
aparelho mais silencioso. "Julgaram na época que quanto
mais alto fosse o seu barulho,
mais poderosa ela seria", explica Schafer. Profesor da Simon
University na década de 70, ele
acredita que a música pop vem
sendo obrigada a abaixar o seu
volume desde o ínicio dos anos
80 porque está, definitivamente, perdendo o poder.
Schafer está no Brasil a
convite da Unesp, Funarte e
Consex'vatório Brasileiro de
Música. A idéia de trazê-lo partiu de urna ex-aluna, a professora do lepartarnenio de rnusia
da Unesp Mansa Font.errada. O
seu livro The Thinking Ear (O Ouvido Pensante) já é bastante conhecido entre os educadores
musicais brasileiros. Aos 57
anos, o musicólogo vive numa
fazenda no Canadá e sobrevive
com cursos e palestras ministrados na Europa e nos Estados
Unidos. "As baixas freqUências
a que somos submetidos diariamente provocam depressão",
afirmou. Segundo ele, a tendência em abaixar cada vez mais a
frequência pede, inclusive, ser
notada no - . t mi n har femr ri no.
''Antigarnu o' m'.c'r'' prOtiluziam um
a lu,Lril ,U,'i.tV.tifl. 1i')i"
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KOUROU, Guiana r'.
—OfogueteeuropeuA .-'
plodiu um minuto e 50 se ir
dos após o lançamento. O Art'.&
ne levava ao espaço dois satelites japoneses. A informação foi
divulgada na noite de ontem
pelo presidente da Arianespace, Frederic D'Allest.
"O foguete explodiu e nós
perdemos a missão", afirmou
D'Allest. "Vamos adiar os lançamentos previstos para
abriL" O presidente da Ananespace não forneceu detalhes
da explosão, mas garantiu que
divulgará o resultado das análises preliminares hoje a tarde,
durante uma entrevista coletiva.
A explosão do 36' vôo do Anamie encer: .t uma etapa vitoriosa
para a companhia, segundo
D'Allest. Ele acredita que o desastte foi rnotiv.tlo por um pz'obiema no sisterrct de propulsão
do foguete. "Mas r,.io podemos
ainda determinar 'r: certeza
a causa da falha", afirmou. For
uma hora após a explosão. 1' nicos, visitantes e jornal tstc-i
foram impeiilos de ileixar a
entro de controle -rn Kw:rwi.
Segu mio u iri poita-voz da ,\ r ma
13r5p11.'C. havia o perigo de lualação de gases toxices
flios!ertL Ciii t'Ii'tu 1'' lo
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