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A paisagem sonora como nova dimensão da escuta propõe uma reflexão sobre processos de escuta ativos na produção de 
contextos de aprendizagem em situações reais. A contribuição tem como objetivo propor algumas considerações sobre como 
entender o tema da escuta ativa na prática educacional, especificamente, a partir de uma reflexão sobre o tema “ouvir os tempos 
da internet”.  Vive-se imerso em um oceano de sons, embora não se tenha consciência disto durante a maior parte do tempo. Para 
o homem, apreciar os sons do universo é fato corriqueiro desde os tempos mais remotos da humanidade. Povos e culturas 
diversas apresentam paisagens sonoras diferentes. A paisagem sonora na qual cada povo vive traz para si o sentimento de 
pertença. Na verdade, hoje o mundo sofre de uma superprodução sonora, por isto é importante educar para o ouvido pensante.  
 

 
Foco na Pesquisa 

Estimular a consciência para a dimensão acústica significa, de fato, aumentar a aptidão para o reconhecimento, o respeito e a 
apreciação dos elementos da variedade sonora, que constituem um valor em si mesmos e que conotem, num sentido cultural mas 
também num sentido prático e informativo, uma parte do território. 
Amphoux considera a paisagem sonora como resultado da fusão entre o ambiente natural e o ator social. Para Shafer a paisagem 
sonora é entrelaçada de sons e ruídos que falam de artefatos do passado, dos diferentes territórios. Dubois entende que as 
paisagens sonoras estão relacionadas com o tempo e o espaço, e podem ser vistas de um ponto de vista global ou local.  
Segundo o conceito proposto por Lefebvre, a ritmanálise, as cidades são simultaneamente poli-rítmicas e arrítmicas, devido aos 
ritmos quotidianos - que chama "música da cidade", variando de acordo com o contexto espacial e temporal. Deste modo, Lefebvre 
(idem) coloca em evidência as características eminentemente sociais dos ritmos dos espaços e o modo como estes podem ser 
reveladores de normas e valores sociais. 

Project location 

 

Thematic focus 

 

Swiss Institution 

 

Year 

 2017 Petropolis  

Caxias do Sul, Brasil City 

Lorena Rocca (LR) Dipartimento formazione e apprendimento 
(DFA) Piazza San Francesco 19 6600 Locarno (CH) T +41 (0)58 
666 68 00 F +41 (0)58 666 68 19 dfa@supsi.ch www.supsi/dfa  

Programa de Pós-Graduação em História - Mestrado 
Profissional Secretaria - Lisandra Boff de Andrade 
Telefone: (54)3218-2045 - Email: mestradohistoria@ucs.br  
Caxias do Sul , Br  

 

 

 

mailto:dfa@supsi.ch
http://www.supsi/dfa
mailto:mestradohistoria@ucs.br

