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§0. esse é um texto introdutório; como tal, limita-se a
apresentargeneralidadessobreoassuntoescolhidoecitar
exemplos simples. assim, evitam-se deslizamentos
teóricos(emboraalgunssejaminevitáveis),alémdemen-
ção a práticas arriscadas que poderiam  colocar equipa-
mentosemrisco&elocubraçõesacercadepossibilidades
distantes. como introdução, tenta ser um texto palpável,
aplicável,exequível.

§1. um estúdio de rádio: [transmissor], mixer/mesa de
som,retorno(aparelhodesom/caixasativas),computador,
aparelhosdecd,pick-ups,tocadores,microfones,telefone,
sistemaderefrigeração.

comomixergerenciamosqual som/músicaestará sendo
transmitida, regulamos o volume demodo a tornar tudo
mais claro/compreensível, intercalamos as seções do
programa;comomicrofonedamos recados, fazemosen-
trevistas; tocamos coisas nos tocadores; gravamos no
gravador de fitas, no computador, retransmitimos;
atendemos o telefone e conversamos; diminuímos a
temperaturacomoventilador.

§2. instrumento - da maneira mais concisa: objeto com
ênfaseemcertafuncionalidadeespecífica,paraumatarefa
específica.

instrumento de música: objeto definido por uma funcio-
nalidade fortemente dominante - fazer música. isso não
significa que necessariamente far-se-á música com um
instrumento musical; pianos podem ser bons móveis
decorativos; pessoas estudando escalas provavelmente
não estão a fazer música com seu instrumento, mas
consideramaquiloumaetapanecessáriaparadominá-lo,
demodoa,maisadiante,atingiroobjetivomusical.

§3. isntrumentalizar:  podemos, por um expediente sim-
ples, mudar a funcionalidade dominante de um objeto /
conjuntodeobjetos-porumdimensionamento;mudamos
nossa imagem mental do que fazer, fixamos essa nova
imagem e a tomamos como a principal possível; em
outras palavras: exploramos outra potencialidade do
objeto&atornamosdominante.

todo corpo vibratório, isto é, todas as coisas do mundo
físico, produzem som. isso já basta para que possam
inserir-se em um contexto musical. com um pouco de
esforçopodemosparardeseguirasaçõesdescritasem§1
eusaroestúdioderádioparafazermúsica.

§4. música: se já não é música, se não é puramente
conversa, entrevista, puramente som organizado / desor-
ganizado,comunicação,eenvolvesons(esuasausências),
entãoprovavelmenteémúsica.

colocandoduasjá-músicasaomesmotempo,temosuma
terceiramúsica, justaposição sonora das duas & conjun-
ção das referencialidades extra-musicais de ambas;
podemos explorar essa justaposição controlando os
volumes das duas já-músicas, alterando a equalização



delas (para que, por exemplo, ocupem tessituras
diferentes,umagraveeoutraaguda),escolhendoquando
pausar&repetirumtrechodeumaououtra...

ocorre inclusive de, em meio a uma seleção de justa-
posições, que trechos de canções justapostos, mas
recontextualizados, farãopartedeumfazermusical,mais
doqueapresentarem-secomoumamúsicajáfeita(oque
ocorre ocasionalmente no programa quinzé ansim não
quinzé ansim tumén).

devemos mencionar aqui que a própria escolha das
músicasa seremcombinadas, intercaladas, sequenciadas
e justapostas constitui um fazer musical já bem
estabelecidodesdeaadventodomp3,dosdjs&dabiblio-
teconomiasonora.

§5. alternativas simples ao par falar/comunicar no
microfone são cantar, cantarolar, grunhir, deixar-se levar,
lembrar de artaud e demétrio stratos, etc. nada impede
dosmicrofonesseremusadosparamicrofonar-osventila-
dores, assim como todo aparelho com dispersão de
energia audível, a porradada colunade ar, instrumentos
musicais tradicionais, mas principalmente instrumentos
agora-musicais;mergulhando dentro do universo sonoro
ultra-realista dos objetos - como cadernos, com seus
amassar/desamassar-folhas,riscar,virarpáginas...(espe-
cialmenteefetivocomautilizaçãodefonesdeouvidopara
monitoramentosonoro).

microfoniasnãodeixamde ser atraentes - controlandoo
volume,oposicionamentoeaequalizaçãodosmicrofones,
atentandoapossíveiscrescendosabsurdos&prejudiciais

àsaúdegeral(aoquedeve-semanterumamãonovolume
otempotodo,prontaparadiminuí-lo).

§6.o telefone,maisdoquesonsdesinaisdeocupado,é
um canal de dentro do estúdio para fora, de fora para
dentro, assim como a internet; sujeita a transmissão a
contribuiçõesimprevistas.

o computador em si contém o óbvio - programas de
producão de som, instrumentos musicais, tais como o
supercollider eopd, o freewheeling eohydrogen...mas
muito mais do que isso - retransmitir alguma rádio que
retransmite os sons de volta. durante o evento flor da
palavra - seminários intergaláticos zapatistas - a informa-
çãosonoratransmitidapelarádiomudavoltava,1minuto
depois,tendopassadoporoutrasrádios,eeranovamente
encaminhada.

7§.jáqueseestáfazendorádioporquenãofazertambém
música (e o que alguns chamam de rádio-arte, no seu
entrelaçamento com a poesia (sonora - alguns exemplos
encontradosnosítioeletrônicoubuweb)&formasteatrais-
literárias)?

combinando todas essas possibilidades poderíamos até
mesmo considerar o estúdio de rádio, em algumas
ocasiões,uminstrumentomusical.


