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RESUMO 
O texto tratará sobre a primeira mostra coletiva de programas radiofônicos da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ, Brasil) denominada “Ateliê de Radiofonias”. Além de 
veicular as produções dos alunos da disciplina de Música, do Instituto de Artes, o evento 
contou com a participação de todos em entrevistas ao vivo, criando, assim, uma rádio 
temporária. O que realmente se buscou com o evento foi a instauração de um espaço de 
encontro, convívio e contaminação entre os corpos docente, discente e de servidores da 
universidade, que chamamos de “estado radiofônico de encontros”. O rádio, assim, é usado 
tanto com uma linguagem capaz de comportar diferentes vozes e expressões quanto uma 
interface de interação político e estética, que, ao final, compõe uma poética artística 
singular. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT  
The text treats on the first group exhibition of radio programs at the State University of Rio de 
Janeiro (UERJ, Brazil) called "Ateliê of Radiofonies". In addition to broadcast the student's 
productions at the Music's discipline, from the Art Institute, the event had the participation of 
all in live interviews, thus creating a temporary radio. What really was sought with the event 
was the opening of a meeting space, conviviality and contamination between teachers, 
students and employees of the university, which we call "radiophonic state of encounters". 
The radio is thus used both with a language capable of supporting different voices and 
expressions as a political and aesthetic interaction interface, which in the end makes up a 
unique artistic poetics. 
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Introdução 

O presente artigo apresenta reflexões acerca do fazer artístico colaborativo, 

voltando-se mais especificamente para o desafio de apresentar processos 

complexos e de longa duração em espaços outros, após seus períodos de 

realização. A obra de arte, antes definida como o produto final da ação do artista 

através de diversas materialidades, na atualidade não é mais facilmente 

determinada e delimitada, dados os procedimentos expandidos de artistas e 

coletivos de arte atuais (KESTER, 2006; LADDAGA, 2006). Nosso texto tratará de 

uma experiência que utiliza as práticas radiofônicas enquanto possibilidades de um 

fazer artístico colaborativo, processual e engajado na relação com outros. 

O objeto principal de análise é primeira mostra coletiva de programas radiofônicos 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ, Brasil) denominada “Ateliê de 

Radiofonias”. Além de veicular as produções dos alunos da disciplina de Música, do 

Instituto de Artes, o evento contou com a participação de todos em entrevistas ao 

vivo, criando, assim, uma rádio temporária. Ele foi organizado pelo grupo de 

pesquisa e extensão Laboratório de Sonoridades, Organicidades, Nomadismos, 

Agenciamentos e Radiofonia (Lab.S.O.N.A.R.), formado por docentes e discentes do 

Instituto de Artes. O rádio, assim, é usado tanto com uma linguagem capaz de 

comportar diferentes vozes e expressões quanto uma interface de interação político 

e estética, que, ao final, compõe uma poética artística singular. 

Uma rádio temporária dentro da universidade 

A atividade que caracterizou o evento “Ateliê de Radiofonias” foi a reprodução de 

programas criados pelos estudantes da disciplina “Música: processos e 

modalidades” ao longo de três dias, às tarde e noites, criando um lugar de encontro 

entre estudantes de diversas turmas, professores e servidores administrativos do 

Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Os programas 

radiofônicos foram previamente pensados e editados ao longo de 2 meses, como o 

trabalho final da disciplina, pelo estudantes de maneira individual ou coletiva. Dentro 

do evento, a fim de proporcionar uma experiência de “entrar ao vivo”, após sua 

reprodução acontecia uma entrevista com os produtores de cada programa realizada 

pela equipe do Lab.SONAR (ver imagem 1). Ao final foram executados um total de 
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29 programas, de múltiplos formatos, sendo três deles programas que  aconteceram 

completamente ao vivo. Tudo isso ocorreu dentro do espaço dos ateliês do Instituto 

de Artes – ambiente inaugurado em julho de 2014, após uma reforma de cinco anos.  

Fig. 1 – Autoria compartilhada; diversos momentos de interações e entrevistas 
Fotografia digital  

Acervo do Lab.SONAR 
 
 

Realizar o evento neste local foi fundamental para que pudesse ser instaurado um 

espaço diferenciado de convívio entre os corpos docente, discente e de servidores 

administrativos. O ambiente dos ateliês é, geralmente, utilizado para as atividades 

de pesquisa e ensino, com turmas de graduação e pós-graduação em artes visuais 

(atualmente com cursos de história e crítica da arte, bacharelado e licenciatura em 

artes). Ao promover uma atividade contínua que durou três dias, o evento trouxe 

outra possibilidade de ocupação deste espaço – mais permanente, fora do formato 
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“sala de aula” e estabelecendo conversas entre os três públicos da universidade, 

além de pessoas de fora deste contexto. 

Na verdade um dos principais objetivos do evento foi a instauração deste espaço de 

encontro, convívio e contaminação entre os corpos docente, discente e de 

servidores da universidade, que chamamos de “estado radiofônico de encontros”. 

Ou seja, realizar o evento foi o pretexto para que uma produção coletiva de desejos 

pudesse ser criada – o que atualmente vem sendo discutido e praticado no âmbito 

da arte colaborativa. 

Foram utilizadas ainda duas estratégias a fim de incrementar a integração com 

públicos além dos diretamente envolvidos. A primeira foi a criação de vinhetas para 

o evento a partir das vozes dos servidores administrativos que, ao gravarem uma 

chamada para o Ateliê de Radiofonias, podiam pedir uma canção para ser 

executada ao vivo. Assim, a expectativa era de gerar curiosidade e incitar uma 

participação mais ativa com os outros públicos do Instituto de Arte, uma vez que tal 

agrupamento geralmente fica alocado a fim de dar apoio e suporte aos docente. A 

segunda foi aproveitar a realização de outro evento na mesma instituição, 

denominado “Ateliê de Performance”, com o foco voltado para as especificidades 

desta linguagem artística. Este aconteceu em outro espaço físico do Instituto de 

Artes (no 11o. andar do prédio principal do campus Maracanã da UERJ) durante os 

mesmos dias. Apesar do foco ser outro, ambos exploraram uma metodologia 

diferenciada de promover o encontro de pessoas e o debate de ideias. Visando uma 

estratégia de aproximação entre os dois eventos, o programa “Rádio Ateliê” foi 

pensado e executado ao vivo pela professora visitante Elisa de Magalhães, com 

uma edição a cada dia de evento, contando com execução de peças sonoras, 

performances presenciais e entrevistas diversas. 

Diversidade de programas radiofônicos 

Rádio que humaniza é rádio feito à mão, artesanal (não-serial). Que 
sabe escutar o outro, que dá voz à alteridade, que não se ocupa 
apenas da voz-padrão. Depoimentos colhidos de forma direta fazem 
do radialista um oculto e do ouvinte, o interlocutor. (PAULA, apud 
ZAREMBA, 2009, p. 163) 

A possibilidade de uma escuta atenta às múltiplas vozes presentes no Instituto de 

Artes começou ainda durante o segundo semestre de 2014, dentro das três turmas 



 

1713 ESTADO RADIOFÔNICO DE ENCONTROS: UMA EXPERIÊNCIA POÉTICA DE ARTE COLABORATIVA 

Marcelo Wasem / UERJ 
Comitê de Poéticas Visuais 

 

de disciplina de “Música: processos e modalidades” ministradas por Marcelo Wasem. 

Assim, o conjunto de programas radiofônicos produzidos ganhou uma gama diversa 

de assuntos e formatos abordados a serem descritos a seguir. 

A discussão sobre sexualidade e gênero esteve presente em alguns programas 

executados durante o evento. O programa “Palavra Preta”, realizado pelas 

estudantes Anaïs Alpes e Flávia Viana, abordou a musicalidade e a poesia de 

mulheres negras. Se por um lado, podemos constatar um ecletismo de estilos 

musicais agrupados no programa, por outro lado notamos um campo de 

intensidades a fim de organizar este conjunto de canções de diferentes estilos e 

épocas. Não se trataria somente de um programa com uma identidade sonora 

definida, mas sim como uma rede dispersa acionada através de linhas de desejo e 

que, assim, cria sentido. 

O programa “Esquizofonia”, realizado pela artista Mariana Novaes a convite da 

organização do evento, explorou ainda mais este processo de organização, uma vez 

que trouxe uma seleção musical formada somente por artistas mulheres e trazendo 

vinhetas com anúncios de serviços sexuais dos classificados. Após a transmissão do 

programa, o debate que se seguiu abordou a potencialidade desta seleção, baseada 

em canções e cantoras do campo de afetos Mariana, mas que, por ser concebida 

como uma trama de intensidades, conseguiram capturar a atenção de alguns 

ouvintes presentes ao redor do espaço de transmissão. O ato de seleção, neste 

sentido, acontece mais do que uma ordenação de predileções musicais. Se torna 

uma curadoria com um eixo atento, geradora de intensidades através da empatia 

sensível e não somente, ou exclusivamente, pelo racional. 

As vinhetas utilizadas também provocavam este aguçamento do corpo sensível. Os 

anúncios de acompanhantes e serviços sexuais funcionam através de uma 

enunciação que convoca e detona desejos. Através da palavra escrita, buscam uma 

empatia com a finalidade comercial. Mas além disso, eles são uma forma de auto-

retrato – uma selfie – que se inicia pela afirmação de um nome próprio (não importa 

se real ou fictício) e continua com as descrições. Passa, desta forma, em como cada 

um fala, imagina, assumi o seu próprio corpo. Configura uma ficção potente 

querendo se tornar empatia e não deixa de ser, assim, um enfrentamento dos 

códigos de gênero e do desejo, sempre a partir do seu corpo. 
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O programa “Dicionário inclusivo de termos de gênero e diversidade sexual”, 

realizado pelos estudantes Paula Rodrigues e Nicolas Garavello, explorou bastante 

o formato “vinheta”, criando faixas de até 1 minuto e meio e investigando noções 

deste universo, tais como “drag queen”, “transgênero”, “transformista”, 

“homossexual”, “bissexual”, “assexual”, “crossdresser”. As faixas traziam uma 

definição mais formal de cada termo, lida por um software de leitura automatizada e 

com voz mais impessoal, e, em seguida, o depoimento de pessoas falando sobre o 

mesmo vocábulo. A palavra “transgênero”, por exemplo, é definido em uma 

entrevista como um unicórnio.  

Houveram programas que abordaram personalidades específicas relacionado ao 

universo musical, como Gilberto Mendes, compositor brasileiro de música 

experimental contemporânea, ou mesmo Richard Strauss, compositor romântico da 

música clássica alemã (em 2014 comemora-se os 150 anos de nascimento). Outro 

programa focou na vida e canções de Cartola, um dos principais compositor de 

sambas do Brasil. 

O formato da rádio novela esteve presente nos programas “Inferno”, “Rubi da 

Paixão” e “Dia  de Chuva”. O primeiro faz uma releitura de um trecho da obra “A 

Divina Comédia”, de Dante Alighieri, estabelecendo um diálogo entre as diversas 

possibilidades do som e a poesia, buscando, assim, compor uma paisagem sonora 

do inferno. O segundo faz uma sátira do gênero de novelas, exibindo o último 

capítulo de uma história emocionante história de amor, com reviravoltas, revelações 

e paixões. O terceiro programa é uma adaptação de um conto erótico de autoria de 

um dos estudantes, no qual o próprio aluno gravou uma das vozes e fez a edição. 

Alguns programas trabalharam mais com a noção de paisagem sonora, termo 

cunhado por Murray Schafer no livro “O Ouvido Pensante” (1991). O “Derivação 

Sonora” trouxe composições dos estudantes Manú Neves e Luís Berbert, com 

paisagens formadas desde o canto de pássaros até os sons presentes em uma 

sessão de tatuagem. Já o programa “Memória de Trajetos”, explorou a paisagem 

sonora que se ouve durante o deslocamento dentro dos veículos de transporte 

público. “Rio de Sons” realizou um jogo de adivinhação com gravações de 

ambientes de lugares específicos do Rio de Janeiro, no qual pessoas entrevistadas 
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tentavam descobrir o local exato da gravação e depois pediam canções que tinham 

a ver com a identidade sonora da cidade.  

Outro programa que possuía a participação do interlocutor como elemento 

fundamental foi o programa “Segredos”. A proposta da estudante Karen Aquino foi 

coletar segredos de outras pessoas e criar programas de, em média, 5 minutos. 

Algumas falas foram gravadas com as próprias vozes dos participantes, enquanto 

outras foram coletadas em papel e lidas pela produtora. Ao final, utilizando filtros de 

alteração das vozes, os segredos eram despersonalizados, tanto para permitir que o 

anonimato dos participantes pudesse trazer uma dimensão bastante íntima quanto 

para desfazer o sentido de propriedade de cada segredo (não mais segredos 

individuais, mas sim singularidades íntimas que atravessam e unem coletividades 

dispersas). 

Por fim, destacamos os programas que realizaram experimentações na própria 

linguagem radiofônica, expandindo as possibilidades do meio usando a sonoridade 

de músicas, ruídos, falas como matéria-prima para um campo de investigação. 

“Materialidades Sonoras”, de Janine Magalhães e Rodrigo Ferreira, realizou 

mixagens entre canções tradicionais e as sonoridades de objetos do cotidiano, 

buscando ressignificar o que se ouve em novas imagens sonoras e criando vinhetas. 

Já “Instrumenta A Voz”, da estudante Mariana Morais, trouxe canções instrumentais 

e poemas declamados em um programa contínuo, sem nenhuma fala de enunciação 

ou explícita sobre os áudios executados. Por sua vez, os programas “Rádio Cabaça” 

e “NeoCaos”, de Sara Panamby e Filipe Espíndola, foram realizados ao vivo e 

trabalharam entre o improviso e a performance da voz, desconstruindo as chamadas 

de uma radiofonia mais tradicional. Os dois programadores são artistas, possuem 

uma linha de investigação poética no campo da performance, sendo que sua 

participação também foi realizada à convite e aconteceu durante dois dias do 

evento. O improviso foi a base de sua realização. Cada um dos programadores 

possuía uma lista de músicas, textos e vinhetas, mas no momento de execução 

decidiram criar um programa único, interagindo entre si e criando outras 

experimentações ao vivo. Entre elas destacamos a tradução da letra de “Time of my 

life” (tema final do filme “Dirty Dance”) para Libras (a língua de comunicação entre os 

deficientes auditivos), uma sessão de incorporação e entrevista com o já falecido 
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artista e teórico Renato Cohen e a leitura de um fragmento do livro “O Processo”, de 

Franz Kafka. 

Observando o conjunto de programas criados a partir do exercício da disciplina 

podemos constatar que todos conseguiram realizar experiências, em menor ou 

maior grau, com as potencialidades do meio radiofônico para interagir, criar 

relações, pesquisar, incidir diretamente na realidade e, inclusive, criar poeticamente. 

A oportunidade de ocupar o meio de Rádio pôde não só repensar os conceitos da 

Arte Sonora como também adicionar outras possibilidades de vivenciar o espaço dos 

ateliês e colocar em prática processos educativos descentralizados (ver imagem 6). 

A seguir, refletiremos acerca de conceitos que aproximam as artes sonoras e visuais 

através das operações do meio Rádio. 

Fig. 2 – Autoria compartilhada 
Professor e estudantes em plena ativação da rádio (em cima) e entrevistas realizadas pelos 

estudantes integrantes do grupo com seus colegas. 
Fotografia digital 

Acervo do Lab.SONAR 
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Sobre paisagem sonora e as especificidades do local  

O autor canadense Murray Schafer foi quem cunhou o termo paisagem sonora na 

década de 70 e seguiu uma longa pesquisa na elaboração de desdobramentos 

conceituais e na construção de um projeto de paisagem sonora global. Sua definição 

também entrelaça os âmbitos do musical e do sonoro, e além disso se lança dentro 

do campo visual, já que na língua inglesa a palavra soundscape remete diretamente 

à landscape (paisagem, em inglês), conforme o trecho abaixo: 

A paisagem sonora é qualquer campo de estudo acústico. Podemos 
referir-nos a uma composição musical, a um programa de rádio ou 
mesmo a um ambiente acústico como paisagens sonoras. […] 
Todavia, formular uma impressão exata de uma paisagem sonora é 
mais difícil do que a de uma paisagem visual. Não existe nada em 
sonografia que corresponda à impressão instantânea que a fotografia 
consegue criar. […] [O microfone] faz uma amostragem de 
pormenores e nos fornece uma impressão semelhante à de um close, 
mas nada que corresponda a uma fotografia aérea. (2001, p. 23) 

Se por um lado a paisagem sonora dificilmente pode ser apreendida de modo mais 

instantâneo, tal qual a paisagem visual, há uma potencialidade única do âmbito 

sonoro: o fator temporal e a sensibilização de nossa percepção para conseguir ouvir 

qualidades de acontecimentos sonoros, abraçando ruídos e barulhos. Sua 

característica principal não é sua localização no espaço, mas sua capacidade de 

preencher o espaço e compondo assim o espaço auditivo. Segundo Edmund 

Carpenter e Marshall McLuhan este “é uma esfera sem limites fixos, espaço feito 

pela própria coisa, ao espaço contendo a coisa. Não é um espaço pictórico, 

encaixado, mas dinâmico, em fluxo constante” (1974, p. 90). Ouvir a paisagem 

sonora e localizar sons – diferente de nossa escuta focada à sobrevivência – se faz 

na relação em perceber diferentes tipos de sons e expandir a habilidade da escuta 

aos sons específicos do lugar. 

Retomando ao campo das artes visuais por outro caminho, podemos relacionar esta 

ampliação da capacidade auditiva com a terminologia site-specific criada nos anos 

1960, quando vários artistas buscaram romper com um modo da criação artística 

antes limitada pelas paredes da galeria ou mesmo sujeito as normatizações da obra 

no espaço público. O termo, de origem inglesa, surgiu na época para justificar obras 

de arte que foram feitas para o lugar no qual eram instaladas, conforme aponta 
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Miwon Kwon (1997), como um discurso do próprio artista (em 1969 Robert Barry usa 

o argumento, mas Richard Serra leva mais a fundo no processo jurídico que levou a 

retirada do trabalho “Titled Arc”, quinze anos depois). 

Aqui a prática site-specific começa com uma preocupação voltada apenas sobre 

aspectos formais do contexto no qual a obra de arte pública é instalada. Com o 

tempo, surgem as práticas site-oriented, nas quais o artista não só instala uma obra 

no espaço público, mas busca envolver-se mais com os aspectos sócio-culturais de 

um contexto, permitindo que tal vivência influencie no seu processo criativo. Mesmo 

assim elas ainda estão centradas no artista: “a cadeia de significados da arte site-

oriented é construída principalmente pelo movimento e decisões do artista, a 

elaboração (crítica) do projeto inevitavelmente se desdobra ao redor do artista” 

(ibidem, p. 22). 

Kwon destaca que a própria noção de site – relacionada diretamente com as noções 

de espaço e território – vem passando por transformações. As práticas site-oriented e 

site-specific ao mesmo tempo que apontam a importância do lugar também criam um 

movimento em desfazer sua especificidade, pois estariam inevitavelmente embebidas 

nestas dinâmicas de desterritorialização (ibidem, p. 27) e estas, por sua vez, ligadas 

às forças baseadas no capital, dividindo as sociedades entre possuidores ou não 

possuidores de bens (BHABHA, 1992 apud KWON, ibidem). A autora destaca o 

desafio das práticas de arte fundadas em um contexto específico como sendo o de 

promover uma relação mais duradoura entre pessoas de diferentes ambientes: “essas 

práticas culturais que tem essa sensibilidade relacional podem tornar encontros locais 

em compromissos de longa duração e transformar intimidades passageiras em 

marcas sociais permanentes e irremovíveis” (ibidem, p. 31). 

Podemos constatar que tais práticas realizam uma escuta muito aguçada e afinada 

com as especificidades do local, indo além de uma paisagem meramente composta 

por diferentes sonoridades, mas sim alcançando outras camadas de histórias, 

memórias e conflitos através da dimensão auditiva. Compreender o espaço público 

como um ambiente complexo e repleto de vetores de forças é o que o autor Michel 

de Certeau nos traz com sua diferenciação entre os conceitos de “lugar” e “espaço”: 

Um lugar é a ordem (seja qual for) segundo a qual se distribuem 
elementos nas relações de coexistência. Aí se acha portanto 
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excluída a possibilidade, para duas coisas, de ocuparem o mesmo 
lugar. Aí impera a lei do “próprio” […] Um lugar é portanto uma 
configuração instantânea de posições. Implica uma estabilidade. […] 
espaço é um cruzamento de móveis. É de certo modo animado pelo 
conjunto dos movimentos que aí se desdobram. Espaço é um lugar 
praticado. (1994, p. 202) 

Desta forma, vivenciar o local que habitamos e promover uma escuta de sua paisagem 

sonora complexa é realizar uma prática do lugar específica e singular. Transformamos 

este ambiente na medida em que o encaramos de modo mais dinâmico e, 

fundamentalmente, baseado nos movimentos heterogêneos – o que nos leva a pensar 

sobre a heterotopia, conceito proposto por Foucault, em uma conferência ministrada em 

1967, e que pode ser importante para pensarmos esta relação entre entorno e coletivo 

na constituição de espaços que prezem pela presença de diferenças. Tal 

respeitabilidade da diferença pode se dar no espaço, pois, para Foucault vivenciamos 

atualmente o espaço através de relações de posicionamento, nas quais um espaço é 

“definido pelas relações de vizinhança entre pontos e elementos; formalmente, podem-

se descrevê-las como séries, organogramas e grades” (2006, p. 412). Este espaço que 

se oferece a nós como relações de posicionamento pode ser colocado em torno de 

duas ideias de espaço: as utopias e as heterotopias. As utopias são os “espaços que 

fundamentalmente são essencialmente irreais” (ibidem, p. 415). Por outro lado, temos 

as heterotopias são posicionamentos reais, mas sempre colocam em cheque os 

ordenamentos já instituídos. 

Se pensarmos na heterotopia como a colocação de coisas em locais inusitados, 

organizações aparentemente irreais, a realocação de sentidos, ou seja, uma certa 

“desordenação do mundo”, podemos associar ainda com o conceito de Zona de 

Autonomia Temporária (TAZ). No livro “Zona Autônoma Temporária”, de Hakim Bey, 

o conceito de TAZ apresenta uma proposta de operar dentro dos sistemas 

dominadores, através de uma potencialidade subversiva diferente, que não segue a 

mesma lógica destes sistemas: 

A TAZ é uma espécie de rebelião que não confronta o Estado 
diretamente, uma operação de guerrilha que libera uma área (de 
terra, de tempo, de imaginação) e se dissolve para se re-fazer em 
outro lugar e outro momento, antes que o Estado possa esmagá-la. 
Uma vez que o Estado se preocupa primordialmente com a 
Simulação, e não com a substância, a TAZ pode, em relativa paz e 
por um bom tempo, "ocupar" clandestinamente essas áreas e realizar 
seus propósitos festivos. (2004, p. 4) 
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Esta forma de operação da TAZ, muito mais ligado ao um fluxo e menos a uma 

ocupação permanente, parece divergir das práticas de site-oriented que destacamos 

anteriormente, que se orientam por uma escuta e atenção delongada em um 

determinado contexto. No entanto, não se trata somente do tempo de envolvimento. 

Cada situação apresenta demandas e necessidades especiais, sendo fundamental 

trazer táticas da TAZ para a criação de heterotopias de curta ou longa duração.  

Considerações finais 

Criando uma ponte entre estes conceitos e as práticas relatadas, podemos dizer que 

a mostra carrega uma tônica da TAZ, de instauração de um espaço de relações da 

diferença em um curto período de tempo, mesmo que uma escala nanolocal. Esta 

escala diz respeito aos locais de moradia (casas, prédios, apartamentos), de lazer 

(praças, praias) ou de trabalho (escritório, fábrica, ou mesmo um trecho da calçada), 

onde “[...] as relações de poder remetem a interações face a face entre indivíduos, 

os quais compartilham (coabitam, trabalham, desfrutam) espaços muito pequenos, 

em situação de co-presença” (SOUZA, 2006, p. 317). Relações que se estabelecem 

no campo da micropolítica, mas que podem incidir sobre o próprio fazer artístico e 

levar a repensar as formas de agenciamento entre desejos e conflitos. 

Ao final, a obra de arte colaborativa se torna uma experiência pessoal continuada, que 

atravessa a vida de todos os que estabelecem uma relação real e direta com os 

processos desencadeados e fomenta uma produção de subjetividades que possam ser 

baseadas no respeito e na escuta. As possíveis formas que a obra de arte colaborativa 

pode assumir, com materialidades e funcionamentos singulares, compõem dispositivos 

em prol do encontro sem negar a possibilidade salutar do conflito. 

Durante os momentos mais intensos de atividades do Ateliê de Radiofonias, 

pessoas de diferentes contextos tiveram contato com múltiplas ações. Um processo 

educacional que foi iniciado dentro da sala de aula se tornou uma mostra coletiva e 

modificadora do espaço comum, no qual os corpos docente, discente e de 

servidores administrativos puderam entrar contato e estabelecer possíveis 

reverberações e ressonâncias. 
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No texto “Alteridade a céu aberto: O laboratório poético-político de Maurício Dias & 

Walter Riedweg”, Sueli Rolnik (2003) desloca o significado da palavra “obra” ao 

atribuir aos projetos feitos pela dupla de artistas com a qualidade de disparadores de 

questionamentos sobre o mundo e a arte, colocando ambos “em obra”, ou seja, em 

processo permanente de constituição por todos seus agentes. No decorrer do texto, 

a autora explica como cada obra da dupla é gerada a partir da invenção de um 

dispositivo em função de um impasse da ordem da alteridade, dentro de certo 

campo e através de abordagens dialógicas entre as dimensões da macro e 

micropolítica (ibidem, p. 7).  

A dupla utiliza o vídeo e objetos durante suas etapas de relação direta com o público 

como uma documentação da memória coletiva que se instala neste envolvimento. 

Além da função de registro, estes materiais possuem o potencial de reverberar 

outros acontecimentos. É inserida neste contexto que a comunicação se expande 

em direção a um processo que se multiplique em cadeia, chegando a outros 

contextos. Rolnik usa o verbo “reverberar”, que cumpre o papel de falar deste 

processo. Preferimos usar emprestado outro conceito do campo da física: o da 

ressonância. Este é usado para explicar a vibração enérgica que dois corpos 

distintos e separados no espaço podem atingir quando acionados por uma onda 

mecânica de frequência igual a uma das suas frequências próprias. Nesta relação é 

possível que haja uma transferência de energia. Pensar a comunicação enquanto 

ressonância seria, então, transformar a comunicação em uma maneira muito 

singular de estabelecer este contato e troca, ou ainda no “sentido de transmissão de 

uma alteridade viva, portadora de um poder de infiltração e contágio que é o que se 

pretende com a obra” (ibidem, p. 30). 

No caso do projeto aqui relatado, a ressonância está presente não somente na 

terminologia radiofônica (uma vez que transmissão de ondas sonoras se dá pela 

sintonização do aparelho de rádio em uma frequência específica), mas ela é a base 

fundamental para a qualidade de relacionamento que se quer estabelecer entre os 

envolvidos. Foi preciso uma escuta aguçada para entrar “em sintonia” com as 

especificidades do local, prestando atenção no tipo de respostas que surgiram a 

partir do contato com as coletividades presentes. Após toda a realização das ações 

no contexto, a ressonância continua sendo muito importante para se pensar em 
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como reunir todas as materialidades produzidas e reapresentar em outros meios, 

para outros públicos, provocando novas ressonâncias.  
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