
Prezadas e prezados colegas docentes e discentes,

gostaríamos de convidar todos a prestigiar o trabalho dos alunos de Artes Cênicas em Projeto Som
com a web rádio A FOFA POLIFÔNICA, uma experiência de escuta cênica que já está ativa 24 hs
por dia e 7 dias por semana, através do site:

https://afofapolifonica.webradiosite.com/

Experiência primeiro porque é um processo de abordagem sobre a ideia de Polifonia, a partir de 
nocoes musicais, literárias, de cena, acaso, fragmento, paisagem, colagem, sonoplastia e montagem.
Experiência também porque desde o início do semestre, na urgência de pandemia e isolamento 
social, foi uma aposta prática de invencao como disparo das atividades de pesquisa e criacao do 
semestre, e uma otima ferramenta par encarar o desafio do ensino remoto - uma dificuldade para 
maioria de nos professores e alunos; sem duvida para as práticas didáticas em Artes Cênicas. 

Em paralelo aos encontros via Zoom, a plataforma de web rádio está servindo, com autonomia 
individual e coletiva, para o trabalho em processo de um mecanismo de streaming aleatorio sobre 
producoes sonoras autorais dos alunos, na garra, na coragem e na precariedade dos gravadores de 
celulares, downloads de youtube, objetos e ambientes domésticos, atravessando e vencendo as 
dificuldades específicas de cada um que pode seguir as atividades. 

A Fofa está dividida em 5 camadas de pesquisa sonora: Texto/Dramaturgia – Texto/Poema –   
Cancao – Paisagem Sonora – Comunicacao. Além da programacao constante dos fragmentos 
sendo embaralhados ao acaso pelo dispositivo, cada uma dessas camadas formam um editorial 
que produz podcasts semanais em horários pré-agendados - disponíveis no perfil de instagram 
@fofapolifonica.

Estamos encenando uma rádio em seu aspecto amplo, desde experiências em radio-arte, passando 
por formatos radiofonicos historicos que formataram a cultura brasileira e a invencao mundial do 
mass media. É uma rádio artesanal, sem finalizacao e mixagem, sem estudio, sem acabamento. A 

https://afofapolifonica.webradiosite.com/


escuta acontece melhor se imersiva, escolhendo um intervalo de tempo corrido pra se surpreender, 
como nos mesmos nos surpreendemos a cada nova escuta, com os caminhos da montagem aleatoria 
e o resultado da producao programada pelos editoriais. É nesse sentido que se trata de uma “escuta 
cênica”: todos encenam – atores, máquina e ouvintes.

Vale lembrar ainda que o formato radiofonico segue firme e se reinventa pelo brasil e pelo mundo. 
Nao so pelo modelo podcast, atravessado pela logica personalista da notícia, do jornalismo, do 
youtuber e da liberdade de opiniao, mas também pelas poéticas da expressao, do texto, do teatro, do
desenho de som: liberdade de Expressao deve ser também liberdade de formatos, modelos, gêneros 
e linguagens. 

Esperamos que encontrem fruicao a partir das orelhas,

saudacoes!


