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Sabemos dos cuidados que devem ser dedicados à audição, principalmente por aque-

les que, como técnicos e músicos, são expostos a som em altíssimo volume durante 

muito tempo, e dia após dia. Sabemos que a audição é o instrumento de trabalho 

destes profi ssionais, e que cuidar da saúde auditiva é básico como o médico lavar as 

mãos (no bom sentido) antes de uma cirurgia.

Também sabemos que, conforme a tecnologia avança, equipamentos menores, mais 

leves e muito mais potentes surgem com o intuito de sonorizar ambientes como os 

de shows. PAs de capacidade estrondosa estão por aí, e o que eles podem fazer, em 

termos de “fala”, sempre surpreende.

E por que citei, em dois parágrafos diferentes, estes dois fatos? É porque, indo a sho-

ws aqui e ali, principalmente em lugares abertos, tenho reparado algo que não tem 

fácil explicação, ou pelo menos uma única e defi nitiva explicação: o som baixo, fraco. 

Se antes saíamos de casa certos de que aquela apresentação de sua banda favorita 

lhe deixaria com o ouvido “zunindo” durante dias, e que o concerto em si seria uma 

maravilhosa mistura de pressão sonora e músicas sensacionais, hoje já existe a dú-

vida. Recentemente fui a shows em que foi extremamente fácil conversar com quem 

estava ao meu lado, e isso sem precisar recorrer à conversa ao pé do ouvido. Já vi 

vários vendedores de cerveja que conseguiam se fazer ouvir a uma bela distância. A 

música, quando baixa, apática, não empolga, não contagia.

Culpemos a acústica dos lugares? Pode ser. No entanto, é papel do técnico (com o 

auxílio fundamental da organização do evento, claro) compensar possíveis “inapti-

dões musicais” dos lugares escolhidos como cenário dos eventos. Às vezes fi ca pa-

recendo se tratar de uma situação do tipo “não incomode os vizinhos” ou “façamos 

barulho, mas gentilmente”, o que, quando se trata de um show de rock, em que a 

pressão é absolutamente tudo, é bem ruim.

Daqui a pouco chega o Rock In Rio (festival que teve um belíssimo som em sua últi-

ma edição nacional, diga-se de passagem), o Planeta Terra, o Circuito Banco do Bra-

sil... Oportunidades para conferir se a música estará lá pra contagiar ou para apenas 

servir como trilha de fundo para as conversas do público. No entanto, considerando 

a grandeza dos referidos eventos, tudo deverá funcionar muito bem em termos de 

volume e pressão sonoras. É, pelo menos, o que esperamos.

Marcio Teixeira

Volume e pressão

EDITORIAL
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Thomas Edison disse: “no futuro, só os ricos usarão velas”.

Quando se fala que um casal vai "jantar à luz de vela", a 

primeira ideia que vem à mente é de um jantar romântico. 

Então vejamos: em uma jantar com essa iluminação milenar, 

o ambiente em torno das pessoas é de penumbra. Isso faz 

com que uma pessoa se incline em direção à outra, de modo 

que possa vê-la enquanto conversam. A aproximação visual 

indica que a intensidade da voz pode diminuir, o que dá aos 

ouvidos a memória de um momento aconchegante produzida 

pelo tom de voz ameno, suave, afinal, ambos estão mais pró-

ximos em função da iluminação reduzida que vem das velas. 

Chegar mais perto um do outro, e por isso falam suavemen-

te, traz aos dois o aroma do perfume de cada um.

Assim, neste cenário à luz de velas há três sensações bioló-

gicas que cercam o casal: visão, audição e olfato. Se fosse 

um jantar em um restaurante com luzes fluorescentes, to-

dos se veem de qualquer lugar, e um casal, sentado mais 

distante, se vê muito bem, mas ambos precisam elevar o 

tom de voz, o perfume se mistura no ar... Não há registro 

na memória que torne esse ambiente uma lembrança de 

aconchego... Com essa luz, não há porque ficarem tão 

juntinhos... Mas à luz de velas é diferente: é romântico... À 

luz das chamas, a voz suave e o aroma que traz junto o ar 

morno da pele... Que venha o salmão na brasa com alcapar-

ras e o vinho chileno da uva sirrah.

No passado, antes da luz elétrica, ou mesmo antes da luz a 

gás nas ruas, as velas estavam sobre as mesas. Contudo, ela 

não era motivo de romantismo para um jantar a dois, porque 

era uma iluminação funcional, isto é, feita para se conseguir 

enxergar a cesta de pães, a tijela de arroz... Mas, no futuro, a 

realidade das ferramentas utilitaristas dos nossos ancestrais 
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é convertida em ideal estético. Até a lâmpada incandescente 

já é vista como uma peça romântica diante da agricultura 

de LEDs e fl uorescentes. Então o romance nasce quando o 

objeto que no passado era uma realidade técnica vê sua res-

surreição no futuro como realidade estética.

O romance é uma espécie de memória disfarçada de espe-

rança, um eco do passado a reviver em todos os futuros, a 

força da imaginação a criar uma realidade mágica. Esse rito 

temporal é a idade do romance. Enquanto houver passado, 

haverá futuro. A luz das chamas está conosco desde os tem-

pos das cavernas. É a conquista tecnológica mais antiga e, 

portanto, mais duradoura da história das invenções. É certo 

que o homem não inventou o fogo, mas inventou uma ma-

neira de produzi-lo, de mantê-lo aceso, de transportá-lo e de 

aplicar seu efeito em seu cotidiano noturno, religioso, artís-

tico e, nos dias atuais, é um elemento de linguagem para o 

romance, seja o romantismo do homem por um espaço que 

cria para seu recolhimento, seja o seu romantismo por uma 

pessoa em cuja face dançam as chamas e as sombras.

cria para seu recolhimento, seja o seu romantismo por uma 

pessoa em cuja face dançam as chamas e as sombras.

 Cores e 
mais cores
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Contudo, nem só de chamas vive o romance entre duas 

pessoas. Há lugares próprios para um encontro a dois mais 

íntimo, cuja decoração explora a dinâmica das cores pro-

duzidas por diferentes tecnologias de iluminação. O casal 

pode, de propósito, deixar o quarto em completa escuridão, 

para que façam jogos com as inúmeras possibilidades de 

design de iluminação. Um foco ali, uma luz negra acolá, 

LEDs que refletem suas cores no espelho. É como uma peça 

teatral narrada pela luz e feita para dois espectadores. Nes-

se caso, talvez o romance não seja um eco do passado, ou 

talvez seja uma memória colorida dos parques de diversão. 

Afinal, que idade tínhamos quando tivemos nossa primeira 

experiência com uma caixa de lápis de cor?

Eu 1978 eu ainda morava com meus pais, no Rio de Janeiro. 

Era um apartamento onde todos os cômodos eram ilumi-

nados pelas lâmpadas incandescentes. Um dia, cheguei do 

colégio e acendi a luz do banheiro. Uau: era uma lâmpada 

fluorescente, daquelas que tinha na sala de aula do colégio, 

mas no banheiro lá de casa, acima do espelho, me deu uma 

sensação de “futuro”. Pois é, eu não sabia que o futuro po-

dia ser “percebido” pelos olhos. Achava que ele só existia 

como produto da imaginação.

Daquele dia em diante, todos os demais cômodos de 

minha casa, ainda com as incandescentes, eram luzes 

do passado. Não que tenha sido ruim. Ao contrário: eu 

navegava entre o passado e o futuro quando saía do 

meu quarto e entrava no banheiro. Foi meu primeiro 

romance com a tecnologia. Hoje, as pessoas em seus 

celulares baixam aplicativos de editor de texto que si-

mulam o toque e o som de uma máquina de datilografar. 

Outros gostam de escrever seus textos nos computado-

res com aquela letra que simula caligrafia. Quem sabe 

seja essa pessoa que convida outra para um jantar à 

luz de vela? Eu acredito que o romance tem origem na 

imaginação. E a imaginação tem origem no mundo des-

conhecido, aquele que não se vê. Então, a responsável 

pelo surgimento desse momento psicológico foi a noite 

nos tempos remotos, onde as ideias encontraram na es-

curidão o ambiente para fazer florescer a imaginação. 

Não haveria romance sem a imaginação.

Seja a escuridão quando tocada pela luz das chamas com 

sua única cor amarelada, seja a escuridão quando rabiscada 

de cores pelas tecnologias mais recentes, não há esconde-

rijo no passado que mora dentro de cada um. Quando os 

passados de duas pessoas dialogam, projeta-se na men-

te o futuro que ambos vislumbram compartilhar. A palavra 

“romântico” é a aglutinação das palavras “romano” e “gó-

tico”. Vem de uma referência arquitetônica: os templos da 

arquitetura romana e os templos medievais da arquitetura 

gótica. No primeiro caso, um ambiente de pé-direto baixo, 

não tão distante do solo; no segundo, uma vontade arquite-

tônica de tocar o céu. O romântico faz dialogar o céu e a ter-

ra, sua realidade com sua esperança, seu passado com seu 

futuro, sua memória com seu sonho, a escuridão e a luz.

Afinal, em qual horário as pessoas são mais românticas: de 

dia ou de noite?

Farlley Derze é professor do Instituto de Pós-Graduação, diretor de Gestão e Pesquisa da empresa Jamile 
Tormann Iluminação Cênica e Arquitetural e membro do Núcleo de Estética e Semiótica da UnB. Doutorando em 
Arquitetura. E-mail: diretoria@jamiletormann.com

Noite/dia
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