
 

O Advogado do abo 
 

 

Os 5 sentidos 

António rques - AEM Press 

 
Introdução 
A percepção baseia-se nos cinco sentidos mas a form eres humanos os 

usam é muito desigual: a visão representa 80%, a aud

restantes 5% são divididos entre o olfacto, o tacto e o 

 

Em vez de optar por um dos campos opostos na batalh

audiófilos “cépticos/objectivistas” aos “subjectivistas”, t

vezes uma posição intermédia: a de que, muito p

equipamentos de reprodução sonora (com a notável e

características técnicas suficientemente boas para qu

perceptíveis aos seres humanos – mas que, parado

razões para que ouçamos diferenças. 

 

Esta minha posição que, admito, é capaz de encon

campos da batalha audiófila, tem na verdade várias virt

um outro paradoxo: porque é que os que dizem enc

entre aparelhos deixam de as ouvir num cenário de “tes

 

O triunfo visual 
A minha teoria (porque de uma teoria se trata, já q

mundo do áudio subjectivista aceitar qualquer verdade

nas leis da física que ela pareça ser) prende-se com a tal divisão dos cinco sentidos 

de que falava no início (80/15/5) e que é globalmente responsável pela forma como 

percebemos (no sentido de “percepção”) o mundo que nos rodeia. 

 

O problema com o áudio e o seu inerente subjectivismo pode ser encontrado com 

um paralelo muito simples – o do vídeo. Afinal, porque é que duas medições 

semelhantes de um equipamento de reprodução de vídeo irremediavelmente 

demonstram a semelhança, na prática, desses mesmos equipamentos através da 

observação… mas o mesmo não sucede no áudio? Porque é que um amplificador ou 

fonte que “mede mal” pode “soar bem”? 

 

Antes de avançarmos para a resposta a esta questão, é bom esclarecer que há outra 
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ição fica-se pelos 15% e os 

sabor. Parece difícil alguém no mundo do áudio 

subjectivista aceitar qualquer verdade científica, por 

muito baseada nas leis da física que ela pareça ser 
a que habitualmente opõe os 

enho defendido por diversas 

rovavelmente, a maioria dos 

xcepção das colunas) possui 

e as diferenças possam ser 

xalmente, existem realmente 

trar oposição em ambos os 

udes e consegue até explicar 

ontrar diferenças significativas 

te cego”. 

ue parece difícil alguém no 

 científica, por muito baseada 

razão pela qual é mais fácil comparar dois equipamentos de vídeo do que dois de 

áudio – e essa é 

meramente 

prática: no 

limite, posso ter 

dois televisores 

diferentes a funcionar em simultâneo, lado-a-lado, ligados à mesma fonte ou a duas 

fontes 100% iguais. A comparação é mais que simples.  

 

Agora, experimentem fazer isso com o áudio: não só não é possível, como a 

memória auditiva, ao contrário da memória visual, é extremamente curta – entre 

alguns segundos e poucos minutos. Mais – guardamos facilmente a emoção que a 

reprodução sonora nos deu mas não a sua assinatura sónica. Porquê? Porque para a 

emoção contribuíram todos os sentidos e não apenas o da audição… 

 

O que se passa no vídeo é que a imagem é responsável pelos tais 80% dos nossos 

sentidos. Os nossos olhos são muito bons com as imagens; é raro que duas pessoas a 

olhar para o mesmo ecrã não estejam de acordo com o que estão a ver. Podem até 

ter gostos diferentes – uma preferir imagens menos saturadas, por exemplo – mas 
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serão sempre capazes de encontrar os mesmos artefactos, as mesmas virtudes e os 

mesmos defeitos numa imagem. 

Só que não são os nossos olhos que são muito bons nisto. Eles apenas representam 

a parte que capta a luz e a transforma em impulsos eléctricos. É o nosso cérebro que 

é bom a processar imagens.  

Esta capacidade surge a vários níveis, não apenas no momento de processamento 

inicial, como na formação da memória. As nossas memórias são sobretudo visuais… E 

é aqui que começam os problemas para os audiófilos. 

 

Os ouvidos e o cérebro 
Tal como acontece com o papel dos olhos no processamento de imagens, também 

os ouvidos têm um papel menor na forma como ouvimos – é o cérebro que tem de 

processar a informação. A informação sonora que é responsável por apenas 15% da 

forma como percebemos o que nos rodeia. E que é muito menos relevante na 

formação das nossas memórias do que a imagem. 

E aqui começam os problemas. É que os olhos também “ouvem”. E até os restantes 

sentidos, especialmente o tacto, têm um papel na maneira como cada um de nós 

“ouve” um equipamento. 

Se tudo o que eu sei sobre um equipamento faz com que 

eu ache que ele soa melhor, então ele soa melhor. 

Porque é que duas pessoas (ou uma dúzia) não conseguem distinguir claramente 

dois amplificadores ou duas fontes num teste cego mas são capazes de encontrar 

diferenças por vezes muito grandes perante um teste normal – vendo os 

equipamentos? 

Simples: porque o que o cérebro “sabe” sobre os equipamentos além da forma 

como soam, acaba por afectar a nossa percepção global desse mesmo som. 

O que eu defendo é que eu vou encontrar diferenças – para melhor! – entre um Krell 

(ou qualquer outra marca com pergaminhos no hi-fi) e um Sanyo (ou qualquer marca 

com poucos pergaminhos no hi-fi) porque eu sei o que a Krell representa em termos 

da engenharia do áudio. Porque peguei em ambos e senti que o Krell pesa 10 (ou 

20) vezes mais do que o Sanyo. Porque gosto do toque do metal escovado do Krell 

mas não do plástico barato do Sanyo. Porque sei que o Krell custou 20 (ou 100) 

vezes mais do que o outro. 

 

Ou seja, tudo o que eu sei sobre o Krell condiciona a minha avaliação do seu 

desempenho sonoro. Ele é bom mas, para mim, é mais do que isso: ele tem de ser 

bom! Contudo – e é este o “mas” da questão – eu vivo bem com isto. Para mim, se 

tudo o que eu sei sobre um equipamento faz com que eu ache que ele soa melhor, 

então ele soa melhor.  

 

Isto explica praticamente tudo no campo do hi-fi: porque é que os testes cegos 

deixam à toa o mais confiante dos “ouvidos de ouro”, porque é que duas pessoas 

têm opiniões tão diferentes perante o mesmo equipamento. Quanto a mim, não tem 

(só) a ver com os seus gostos pessoais, mas sim com o que representa para elas tudo 

o que não tem a ver com a reprodução do som propriamente dita. 

Isto é, o nome Rotel pode instantaneamente conjurar uma ideia de som que, para 

mim, representa algo de positivo; e o contrário pode acontecer com outra pessoa. O 

dinheiro é outro parâmetro: sou pouco impressionável com este factor (mas “pouco” 

não significa “nada”, claro), mas há quem se recuse a admitir que o equipamento 

“A”, que custa 500 euros, pode soar tão bem ou até melhor do que outro que custa 

10.000 euros. 

 

Saibamos nós reconhecer que é assim que as coisas funcionam – e, garanto-vos, é 

assim que elas funcionam… – para que muita coisa mude na nossa apreciação do hi-

fi. 

E com um pouco de sorte, até pode ser que comecemos a ouvir menos os 

equipamentos e mais a música que eles se destinam a reproduzir.  

Mas isso já são histórias para outra crónica… 
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