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Cuide do seu ouvido
Não sei como algumas pessoas conseguem ouvir música em volume tão alto. Outro dia, fui
conhecer uma casa noturna e fiquei impressionado com o nível sonoro do local. Não aguentei nem cinco minutos e me afastei, indo para o fundo do lugar. O técnico de PA da casa me
disse que, depois de ajustar o som, usa protetores auriculares a maior parte do tempo. Já
estive em lugares onde os agudos eram tão exagerados que me levaram a concluir que o
técnico estava ficando incapacitado para operar o som.
Nas ruas, nos ônibus, em toda parte, vemos muitas pessoas com seus fones e aquele zumbido característico vazando das suas orelhas, denunciando os danos que virão no futuro.
Conversando recentemente com um médico otorrino, soube que alguns operadores de
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áudio o consultaram para fazer uma avaliação de seus ouvidos e em todos foi detectada
alguma perda auditiva. São profissionais ainda jovens, que correm um enorme risco de não
conseguirem seguir suas carreiras por muito tempo.
É lamentável que não haja uma consciência maior não só por parte dos profissionais, mas
também do público. Na maioria das cidades do Brasil existem leis que estabelecem limites
de nível sonoro para a comunidade, isto é, em áreas externas. Uma norma do Ministério
do Trabalho regulamenta os níveis sonoros máximos aos quais as pessoas podem ficar expostas. Se medirmos o volume do som nas casas noturnas, concluiremos que não se pode
permanecer lá dentro por mais de meia hora.
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O ouvido é o elo mais valioso no caminho do som, e apesar das pesquisas animadoras
com células-tronco, ainda são irrecuperáveis os danos que a nossa audição sofre quando
é submetida a níveis sonoros muito intensos. Cuide bem do seu ouvido, porque ele é um
“equipamento” do seu sistema que você não poderá trocar quando parar de funcionar.
Miguel Ratton

Nasce o caderno Luz & Cena
A partir desta edição, o universo do vídeo, da luz e da cenografia passa a ter espaço cativo
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iluminando

Farlley Derze

2ª ESTROFE

Há pelo menos sete mil anos temos registros de como o homem construiu símbolos sagrados nas mais variadas culturas

wikiimages

A luz e o sagrado
plo erguido para a divindade solar
poderiade
incluir
um Afremov
Nightnão
Dreams,
Leonid
teto, de modo que o faraó pudesse ter o contato físico

do planeta. À parte as diferenças culturais, percebe-se uma

direto com a luz solar, ou melhor, o contato direto da di-

realidade comum a todas: a utilização da luz para valorizar

vindade (o Sol) em seu corpo.

os elementos sagrados de cada cultura. No sítio arqueológico
de Stonehenge, no norte da Europa, o templo edificado em
forma circular em torno do ano 4.500 a.C. permite que a luz
do sol encontre o centro do altar numa determinada época
do ano. Assim, o partido arquitetônico do

Stonehenge: arquitetura não tem claras preocupações com
lado estético, mas, sim, com a função simbólica da luz

templo não tem origem em preocupações
com padrões de algum tipo de beleza,
mas com a posição da luz (natural) e a
função simbólica que ocupa no imaginário
daqueles homens espiritualizados.
Temos o registro, do Egito Antigo, de
quando, em torno de 1350 a.C., o faraó Akenaton converteu o Sol na única
divinade a ser cultuada. Consequente-
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acervo pessoal

mente, o partido arquitetônico do tem-

Iluminando

Reprodução

Reprodução

Reprodução

Farlley Derze

Imagem do filme Ramsés : o sol como divindade
Os romanos eram politeístas e a luz solar foi usada para
valorizar cada divindade na “casa de todos os deuses” (o
panteão). Dessa vez, o partido arquitetônico levou em
conta a necessidade de se construir uma cúpula em cujo
centro superior tivesse uma abertura, de modo que em
cada época do ano determinada divindade fosse iluminada conforme o movimento do planeta. Cada divindade era
representada por uma estátua que ficava no interior de
um nicho. A luz solar, que vinha de cima, em cada época
do ano iluminava uma divindade por vez.
Durante a Idade Média, floresceu o cristianismo dentro da
Europa, e o auge arquitetônico dos templos medievais se

Night Dreams, de Leonid Afremov

Panteão romano (pintura de Giovanni Panini)

deu com o surgimento
das catedrais góticas,
onde

a

escala

numental

mo-

funcionava

para representar simbolicamente

a

gran-

diosidade da divindade cristã. Os símbolos
sagrados, bem como
os responsáveis pelos
ritos, ocupavam a porção mais iluminada do
templo gótico – o altar.
A luz do sol adentrava
por uma “janela” (roAcervo pessoal

sácea) situada vários
metros acima do altar,
que contava com uma
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Igreja em Marechal Deodoro: luz do sol incide por abertura
zenital e ilumina lugar onde o fiel faz suas orações

leonidafremov.deviantart.com
acervo pessoal

iluminando
iluminação complementar por meio
de velas feitas com cera de abelha.
Assim como nos exemplos anteriores, os símbolos sagrados ficavam na
área que recebia mais luz, conforme o
projeto arquitetônico que buscava tal
finalidade. Em 2010, visitei a cidade
de Marechal Deodoro (AL) e conheci
o templo católico de Nossa Senhora
da Conceição, onde a luz do sol incide
por uma abertura zenital que ilumina
o momento e o espaço onde o fiel se
posiciona para fazer suas orações.
Em 1997, visitei a Catedral de Santa
Sofia, na cidade de Istambul, Turquia.
O templo é ladeado por quatro torres
conhecidos como minaretes. Esses elementos arquitetônicos foram pensados
para funcionar como ponteiros de um
relógio de sol, de modo que os fiéis mu-

Tradição africana: velas e a valorização das divindades

çulmanos não percam os horários que
são estipulados para realizar suas orações. O ponteiro dessa
espécie de relógio é a sombra do minarete projetada no chão.

Vale ainda lembrar que a tradição dos ritos sagrados africanos que chegaram ao Brasil também utilizam a luz para
valorizar suas divindades. A foto acima mostra a importância das velas nesse sentido.
Com essa pequena amostra de diferentes culturas nos diferentes períodos da história e diferentes espaços territoriais, é possível concluir que a luz é o elemento simbólico comum que o
homem adotou para valorizar aquilo que ele considera sagrado.
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Pausa para uma xícara de chá
Gostaria de recomendar o livro A Cidade Antiga,
de Fustel de Coulanges. Na obra, este autor do
século 19 conta a história dos ritos sagrados em
cidades gregas e romanas.

Catedral de Santa Sofia, em Istambul: suas quatro
torres funcionam como ponteiros de um relógio solar

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

90 | áudio música e tecnologia

Não perca, no mês que vem, a segunda edição do caderno Luz & Cena! até lá!

