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ouvir bem o ruído 

dos automóveis eléctricos?
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Em 2021, todos os automóveis eléctricos e
híbridos vão ser obrigados a emitir um ruído
artificial que simule um tradicional motor de
combustão, sendo que esta obrigatoriedade já
se aplica aos novos automóveis produzidos a
partir de agora.
Numa altura em que tanto se fala da poluição
sonora causada pelos motores dos automó-
veis, poderá parecer um contrassenso desper-
diçar-se esta oportunidade de ouro para dimi-
nuir os níveis de ruído nas cidades, mas a
verdade é que os veículos silenciosos são
uma enorme ameaça à segurança das pessoas
cegas, e também à dos peões e ciclistas em
geral.
Não admira por isso que as principais asso-
ciações de cegos da Europa tenham lutado
durante tantos anos por esta lei, que embora
seja obviamente positiva e represente uma
enorme vitória acaba por ficar aquém das ex-
pectativas.
A intensidade mínima de ruído prevista na lei

é de 56 DB, um valor francamente modesto,
tendo em conta que por exemplo o volume de
uma conversa normal ronda os 60 DB, e o
ruído causado por um motor de um automó-
vel convencional costuma rondar os 75 DB,
um valor quatro vezes superior, isto porque a
escala de decibéis é logarítmica, em que a ca-
da 10dB temos o dobro do ruído anterior.
É um facto que a lei permite que o nível de
ruído do automóvel chegue aos 75 DB, mas
infelizmente teremos de confiar apenas no
bom senso dos fabricantes e na capacidade
que eles tiverem de contrariarem o lobby po-
deroso dos fãs do silêncio absoluto dos auto-
móveis.
E esta é uma questão absolutamente central,
porque quer queiramos quer não, estamos pe-
rante um conflito de interesses, e temos inú-
meros exemplos na nossa sociedade em que a
acessibilidade, a usabilidade e o conforto das
pessoas com mobilidade reduzida foram pre-
teridos em detrimento da estética.

Outra limitação da lei é o facto de o ruído só
ser obrigatório quando o automóvel circular
a menos de 20 Km por hora.
É verdade que numa velocidade superior te-
mos o som provocado pela tracção dos
pneus, mas não nos esqueçamos que a audi-
ção é o sentido que mais nos afecta à medida
que vamos envelhecendo, em que para além
de as pessoas terem a probabilidade de passa-
rem a ouvir pior, vêem-se afectadas numa
das habilidades fundamentais para estas tare-
fas, que é a equidade auditiva.
As pessoas cegas não são diferentes. E em-
bora ainda não hajam muitos estudos que o
sustentem, parece que para além da perca de
equidade auditiva normal fruto da idade, o
uso diário de sintetizadores de voz que são
usados nos computadores, smartphones, ta-
blets e outros equipamentos electrónicos po-
dem acelerar um pouco mais esse processo.
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O mundo sonoro das cidades é revelador da sua
saúde. Na voragem do imediatismo, esquece-
mo-nos muitas vezes do que afirmou Saint-
Exupéry, em frase lapidar e bem conhecida: o
essencial é invisível para os olhos. O amor, a
bondade, a generosidade, a amizade, as coisas
mais importantes da nossa vida pessoal e comu-
nitária são coisas que não se vêem. São também
coisas silenciosas e lentas. 
“Eu tô bem/Tu também tá bem/Todo o mundo
aqui tá bem” - ouvimos uma adulta gritar a toda
a hora no rádio do nosso carro, nas bombas de
gasolina, nas lojas e cafés, como se desespera-
damente quisesse confirmar connosco o que
não sente. Ora, se tivéssemos a oportunidade de
responder, só poderíamos alertar que quem uti-
liza a voz e a gramática desta maneira só pode
estar muito mal, no mundo do funk favela. Lá
está, cantar bem e dominar a gramática são coi-
sas lentas, demoradas, e que exigem muito si-
lêncio e persistência, bem como igualdade de
direitos.
Elena Lasida, no seu livro “Le goût de l’autre.
La crise, une chance pour reinventer le lien”,
diagnostica a crise sistémica que se vive hoje
como um espaço de desejo exacerbado de con-

sumo, de acentuação das degradações ambien-
tais e de desigualdade crescente na repartição
dos bens (Éditions Albin Michel, 2011). Estas
realidades, resultado de uma teia de perspecti-
vas autocentradas e, consequentemente, asso-
ciadas a uma vivência sôfrega de um tempo
acelerado, são, porém, apresentadas pela auto-
ra como uma oportunidade de criar laços, de re-
verter a ideia de uma economia prioritariamen-
te focada na produção mensurável de bens e
serviços, e de recuperar uma perspectiva de
economia de comunhão e construção de laços
entre os seres humanos. Menos bens e mais la-
ços, esta é a proposta de Lasida, economista
uruguaia, directora de um mestrado intitulado
“Economia solidária e lógica de mercado” no
Instituto Católico de Paris.
O mundo sonoro das cidades e a sua ambiência
artística em geral são reflexo do tempo lento ou
do tempo acelerado que nelas se vive. A arte
tem como condição a moldura de silêncio e la-
bor que só uma sociedade saudável e bem
orientada pode proporcionar. O ritmo de um jo-
vem orientado para ganhar dinheiro e ter suces-
so é diferente do ritmo de um jovem que passa
três horas a estudar no seu violino apenas para

que aquela passagem de 8 compassos, ou de 10
segundos, venha a ficar bela, perfeita, e capaz
de tocar o outro. O ritmo de uma universidade
que apenas contabiliza os seus “produtos cientí-
ficos” e não avalia a sua qualidade e impacto
real é marcado à partida pela óptica quantitati-
va e pelo ritmo fabril de “produção”. O lado
competitivo das sociedades é necessário para
fazer avançar o mundo e vencer a inércia, mas a
arte e a lenta construção das relações humanas
são imprescindíveis para que esse avanço se
realize na direcção certa, na direcção da justiça
e da comunicação com o outro, e não sejamos
devorados pelo ritmo solitário, cego e surdo da
máquina. O Professor da Universidade de Mi-
lão-Bioccoca, Luigino Bruni, traduz o equilí-
brio necessário aos alicerces económicos de
uma sociedade como um diálogo entre compe-
tição e comunhão. 
No seu livro “A ferida do outro. Economia e re-
lações humanas” (Editora Cidade Nova, 2010)
Bruni sublinha que a economia, tal como a vi-
da, é semelhante à luta bíblica entre Jacob e o
Anjo (imagem, aliás, reproduzida na capa do li-
vro): é uma luta, sim, mas também tem que ser,
sempre, um abraço. 
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