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RESUMO

O conhecimento é definido no contexto de práticas específicas e vem da combinação de um regime de competências e significados experimentais. Para sua formação é

necessária a participação, engajamento, experimentação (WENGER 1998).

No Festival de Inverno de Diamantina, edição de 2016, foi ministrado a oficina identidade sensorial do lugar. Os participantes, todos turistas na cidade, refletiram em uma

atividade prática a respeito dos conceitos de identidade do lugar e identidade sensorial e mapearam áreas na cidade em que o ambiente se destaca por um ou mais sentidos ao

mesmo tempo que mostra singularidade. Algumas características apontadas pelos participantes se repetiram em mais de um ponto da cidade determinando assim elementos que

corrobam para formação da identidade sensorial do lugar. 

Diante deste cenário, esta pesquisa visa fazer levantamentos bibliográficos e práticos como realizado na oficina em torno do tema identidade sensorial e identidade do lugar

buscando a definição de identidade sensorial do lugar. Como objetivos específicos esta pesquisa propõe estabelecer ferramentas para identificar e mapear características

próprias e singulares do lugar que se estabelecem de forma coletiva.

O corpo humano não é linear, ele é constituído por um mundo preenchido por cheiros, texturas, visões, sons e saberes, todos estes fatores resultam em memórias culturais

(STOTTER, 1997). O processo perceptivo se dá através da sensação de atender a um evento ou objeto no ambiente usando um ou mais sentidos, da categorização destas

sensações através da similaridade com outras registradas na memória e da interpretação destas sensações, emprestando significado ao estímulo e atribuindo-lhe valor (STHETH;

MITTAL; NEWMAN, 2001). Deste modo, a formação da imagem se dá através da combinação de características, sentimentos/emoções e sua percepção sobre o objeto. No caso

deste estudo o objeto é o lugar.

A imagem formada da cidade vem dos monumentos e da ideia que temos deles (ROSSI, 1995). A identidade do lugar é construída a partir de suas vicissitudes onde a arquitetura

se forma moldando as paisagens. O homem é influenciado pela paisagem que o rodeia e vice e versa. A partilha entre os sentidos - homem (corpo) e ocupação espacial - lugar

(espaço) resulta em uma obra arquitetônica (corpo técnico) onde busca-se o entendimento perante o lugar. O conceito de identidade sensorial do lugar atribui significados ao

edifício que respeitem não só a identidade do lugar mas também a memória.

A experiência é multissensorial e dominada pelo modo visual de compreensão. Apesar dos sentidos não serem os mesmos, eles fazem parte do mesmo corpo e por isso se

sobrepõem. Ver, ouvir e tocar não são atividades separadas e sim diferentes facetas da mesma atividade (INGOLD, 2000). A memória sensorial é parte do processo através do

qual formas de saber são constituídas. Neste contexto a identidade sensorial do lugar é associada à definição de “bons encontros”(SAWAIA, 2006) onde se vivencia um processo

dialógico-afetivo contínuo e multidimensional promovendo a sensação de pertencimento que é ativado pela memória.
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