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ndisciplinado, solto, correndo por fora do padrão de uma escrita em 
linha reta, com começo, meio e fim, o diário é só meio. subjetivo, 

totalmente subjetivo, ininteligível às vezes, fluxo constante, sempre no 
tempo presente.

. . .

em que momento a mera e banal e íntima narração daquilo que aconteceu 
se transforma em alguma coisa que faça sentido, que tenha valor para 
alguém além daquele que escreveu/viveu?

. . .

“o cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes 
e os pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que um dia 
aconteceu pode ser considerado perdido para a história.”
(walter benjamin - magia e técnica, arte e política: 
ensaios sobre literatura e história da cultura)

nada
do que um dia
aconteceu
pode ser considerado
perdido
para a história

. . .

estou prestes a criar um novo gênero literário: a autobiografia não 
autorizada.
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porque há um interdito na minha memória, na minha visão daqui para 
trás.
interdito é uma boa palavra e fica o dito pelo interdito.
entre o dito e o não dito, o interdito. inter dito.
nego dito cascavel.

ha ha ha.

. . .

“de uma certa maneira vou melhor do que muitos outros, em especial 
no que diz respeito às lembranças, pois meu cérebro as ordena com os 
artifícios da estética, de modo que vejo imagens mais belas e significativas 
do que a maioria dos outros. sem dúvida, minha memória parece pior do 
que a de muitos conhecidos.”
(bertolt brecht - diários de brecht: diários de 1920 a 1922; 
anotações autobiográficas de 1920 a 1954)

artifícios da estética.
brecht, sim, é que sabia das coisas.

. . .

julho 2016
a menina da faculdade me entrevista e quer saber o que penso sobre o 
futuro do rádio. futuro do rádio.
o rádio é tempo presente. presente contínuo.
o rádio está sempre ali, sempre tem alguém falando. alguém vai te dizer a 
hora, talvez a temperatura, e com sorte, te dizer coisas legais, inteligentes. 
com mais sorte ainda, toca uma música boa.
humanos falam e ouvem.
por mais que avance a tecnologia, humanos continuarão falando e 
ouvindo.
enquanto for assim, o rádio fará sentido.
e quando acaba a energia, e quando acaba a bateria, e quando tudo fica 
no escuro, sempre dá pra contar com o bom e velho radinho de pilha.

. . .

“a narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio artesão – no 
campo, no mar e na cidade –, é ela própria, num certo sentido, uma forma 
artesanal de comunicação. ela não está interessada em transmitir o ‘puro 
em si’ da coisa narrada, como uma informação ou relatório. ela mergulha a 
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coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. assim imprime-se 
na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso.”
(walter benjamin)

mergulha
a coisa
na vida
do narrador.

. . .

o rádio é, num certo sentido, numa certa perspectiva, quase uma forma 
artesanal de comunicação.

. . .

a rádio ipanema tinha uma potência muito pequena e processadores de 
áudio de baixa qualidade – o que fazia com que seu sinal oscilasse muito. 
em certos dias ficava quase impossível ouvir a rádio, o som transmitido 
era terrível, com muito chiado, uma verdadeira tortura para quem gostava 
de ouvir boa música. havia momentos em que a rádio saía do ar e aí era 
um festival de ouvintes reclamando por telefone. os locutores também 
reclamavam muito nos cadernos. às vezes até no ar mesmo. chororô geral.
mas era o que tínhamos para o momento e o jeito era seguir em frente.
no final das contas, fazer parte de uma rádio com tanta audiência, 
competindo com emissoras com nível técnico muito superior, e 
trabalhando em situações tão precárias, nos dava um certo orgulho. ou 
dizendo melhor: nos dava uma dose extra de orgulho.
acho que essa precariedade acabou se transformando em uma estética e 
dá pra fazer um paralelo com o ‘asdrúbal trouxe o trombone’ (anos 70) – 
grupo de teatro do rio de janeiro que fundou um estilo, e o ‘lira paulistana’ 
(anos 80) – um mini teatro de são paulo que abrigou o nascimento de uma 
cena musical forte, ambos reverberando no universo cultural do país até 
hoje. ambos no limite do mambembe.

. . .

“havia um ‘charme mambembe’ – uma espécie de cumplicidade com a 
precariedade do local por parte do público e dos artistas.”
(sobre o lira paulistana)
(laerte fernandes de oliveira - em um porão de são paulo: 
o lira paulistana e a produção alternativa)
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. . .

“o asdrúbal desmantelou convenções cênicas, fazendo com que a 
imaginação suprisse, com vantagem, a falta de recursos técnicos, 
cenográficos e de figurino.”
(heloisa buarque de hollanda - asdrúbal trouxe o trombone – memórias de uma trupe 
solitária de comediantes que abalou os anos 70)

. . .

“ao escrever sobre sua própria vida ocorre um processo de descoberta 
de si: escrever é lidar com coisas que não se sabia antes. isso é literatura. 
é por isso que se escreve. o livro não é uma escrita sobre mim, isso seria 
entediante.
é uma busca."
karl ove knausgård durante a flip, na folha de são paulo
ele escreveu SEIS volumes sobre sua própria vida.
seis!

. . .

“a memória como outras narrativas também é uma construção, uma 
seleção, nesse caso, feita de lembranças e esquecimentos. a memória é 
sempre uma reflexão do presente sobre o passado.”
(alice dubina trusz
verdes anos – memórias de um filme e de uma geração)

. . .

a turma que fez a ipanema é muito parecida com a turma que fez o cinema 
gaúcho, mesma precariedade, mesma liberdade, mesmo cenário, mesmo 
momento histórico, visões de mundo semelhantes.
o retrato de época que o livro verdes anos – memórias de um filme e de 
uma geração traça serve pra ipanema:
“uma geração que tendo passado a infância nos anos de chumbo do 
regime militar, viveria sua juventude no contexto da abertura política 
do país como fase de autodescoberta e afirmação individual e coletiva. 
em resultado, a busca de novas formas de ser acabaria estreitamente 
vinculada ao desenvolvimento de novas formas de fazer”.
(alice dubina trusz)

a ipanema era essencialmente isso: uma nova forma de fazer rádio.

. . .
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essa faixa é minha: primeira comunicadora de fm do rio grande do sul,
ou de porto alegre, vai. de poa eu tenho certeza; do rs, é chute.
antes de eu estrear como titular do horário da noite da ipanema, houve 
mulheres em rádio, obviamente. a geração anterior à minha era a dos 
vozeirões, mulheres com excelente dicção, voz grave, que liam textos 
comerciais ou jornalísticos. e, em caso de emissora fm, faziam aquele 
esquema “ouviremos agora, de fulano de tal, com fulano de tal...”.
eu fui a primeira mulher a ‘ancorar’ um horário, diariamente, das 20h 
até a meia-noite. ancorar compreendia anunciar e desanunciar músicas 
(desanunciar é o jargão para dizer o que rodou antes), interagir com 
ouvintes, ler notícias, comentar notícias, fazer entrevistas, criar pautas.
no meu caso, também criar programas (clube do ouvinte, hora do demo, 
base sonora, talk radio, motha fucka etc.), vinhetas e ações, como a 
transmissão de shows.
mesmo sem ter um discurso feminista elaborado e consciente, eu estava 
lá, ocupando um lugar que até então era só de homens.
isso reverbera.
eu ouço com certa frequência depoimentos de mulheres mais jovens do 
que eu, que eram radiouvintes nos 80 e 90 e me dizem da importância de 
terem uma voz feminina forte, lado a lado com as vozes masculinas.

para fins de precisão histórica: a mary já trabalhava na ipanema antes de 
mim, mas ela era redatora, ainda não era a “comunicadora” que depois 
veio a ser.
de vez em quando, no momento em que ela ia levar as dicas de cinema 
que tinha redigido para o mauro, no estúdio, acabava conversando um 
pouco com ele no ar.

para fins de precisão da subjetividade:
foram esses diálogos entre mary e mauro, que eu ouvia em casa, depois de 
uma temporada de sete anos em são paulo, que me fizeram ter vontade 
de fazer rádio.
eu ouvia aquilo e pensava: eu quero fazer isso.
usei minha habilidade para fazer roteiros, desenvolvida em alguns poucos 
anos como publicitária, escrevi um roteiro para um programa de rádio 
chamado ‘lado b’ (bem antes de ter um programa na mtv com esse nome, 
aliás, bem antes de ter mtv no brasil), que dava destaque tanto para 
aquelas faixas menos famosas de determinados artistas, tipo, a última do 
lado b (estamos falando da época do vinil, precisa nota de pé de página?), 
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quanto para a produção brasileira mais alternativa.
eu vinha de um contato muito próximo com aquela cena que rolou no 
começo dos anos 80 em são paulo e ficou conhecida como ‘lira paulistana’, 
com nomes como premeditando o breque, rumo, arrigo barnabé, itamar 
assumpção, tetê espíndola, suzana salles e outros.
escrevi o roteiro e fui levar na rádio ipanema, que ficava num sobrado na 
rua josé bonifácio (na verdade, nesse momento, ainda se chamava rádio 
bandeirantes). como era outro século, fui recebida pelo próprio diretor da 
rádio, nilton fernando. 
ele foi receptivo, gentil e me lembro de termos conversado bastante sobre 
música e cena cultural.
ele achou o roteiro ok, gostou de mim, do meu jeito de falar, da minha voz. 
me pediu para gravar um piloto e disse que eu poderia gravar lá mesmo, 
no horário da voz do brasil.
assim foi.
quando ele ouviu disse que estava excelente e me garantiu que haveria 
lugar para mim no rol de mudanças que logo ocorreria – a rádio teria outro 
nome, outra frequência e passaria a operar no morro santo antônio, no 
prédio da bandeirantes.
era só questão de tempo.

. . .

“adoro escutar o lovin’ spoonful. a música deles tem qualquer coisa de 
casual e jamais é pretensiosa. escutar essa música relaxante me traz de 
volta lembranças dos anos 1960. mas nada muito especial. se fossem fazer 
um filme sobre minha vida (só pensar nisso já me deixa assustado), essas 
seriam as cenas que ficariam jogadas no chão da sala de edição. ‘podemos 
deixar esse episódio de fora’ explicaria o editor. ’não é ruim, mas é meio 
comum e não diz grande coisa’. esse tipo de lembrança – despretensiosa, 
lugar-comum. mas para mim são todas significativas e valiosas. conforme 
cada uma dessas lembranças perpassa minha mente, tenho certeza de que 
inconscientemente sorrio, ou manifesto um ligeiro franzido na testa. Por 
mais lugares-comuns que possam ser, o acúmulo dessas lembranças levou 
a um resultado: eu.”
(haruki murakami - do que eu falo quando eu falo de corrida: um relato pessoal)

não é ruim, mas é meio comum e não diz grande coisa.
serve pra qualquer diário.

. . .
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a certa altura decidi que deveria apenas escrever honestamente sobre 
o que penso e sinto quando confrontada com a história narrada nos 
cadernos. a maioria dessas notas registra meus pensamentos e sensações 
em tempo real. as coisas vão mudando e também meu mood em relação 
ao que leio nos cadernos.
passo da diversão à contrariedade em segundos. um amigo me disse: não 
dá pra passar a limpo o passado. é, não dá. temos aqui o relato pessoal de 
uma pessoa simples e limitada, às voltas com seu passado, que, por um 
acaso, representa uma experiência coletiva de um relativamente grande 
número de pessoas com vinte e poucos anos lá pelos anos 80-90, na 
cidade de porto alegre.
apenas isso e tudo isso.

rever os cadernos, revisar um a um tem me levado a ouvir, reouvir, os sons 
que são citados. (nunca mais tinha visitado esse repertório de tempos 
idos. aliás, por favor, nunca me convidem para uma festa anos 80.)
em 94 começou uma onda forte de rap na rádio, especialmente gringo, 
nomes como cypress hill, ice t, body count, snoop dogg, jazz matazz, run 
dmc. eu era uma das que se encantou com a vibe enfezada dos rappers. 
ouvir tudo hoje no spotify é delícia pura.
(pergunta: por que alguém hoje ouviria música em rádio podendo ouvir o 
spotify?)

bom re-ouvir certas músicas
bom poder incluir essas músicas na programação da rádio elétrica.

. . .

nos idos de 94 criei o programa mothafucka, com assessoria sonora do 
pessoal da banda twp (third world posse) que tinha o francês entre os 
integrantes. o francês, ora vejam, era francês mesmo. em algum momento 
o nome do programa mudou – em parte porque, com esse nome estava 
fadado a não conseguir patrocinador (teria que ser uma marca muito 
segura de si e/ou com muita clareza do seu “target” e/ou com estratégia 
de marketing muito ousada – bá, odeio esses jargões publicitários) para 
assinar um programa chamado ‘mothafucka’.
em algum momento o programa passou a se chamar ‘projeto rap – porto 
alegre’, com apresentação do piá.

. . .

e aí, radiouvintes?
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eu não sei quando eu comecei a falar assim, a abrir o meu programa desse 
jeito, mas essa expressão se tornou uma espécie de marca pessoal.
eu também não sei o que na minha maneira de falar fez com que as 
pessoas gostassem de me ouvir (algumas, pelo menos).
em algum momento dos anos 90 meu nome aparecia naquelas 
pesquisas top of mind (odeio pesquisas com nome em inglês) entre os 
comunicadores de rádio. era zambiasi, lasier martins, lauro quadros, paulo 
sant’anna e eu, num honrosíssimo quinto lugar. foi em 1993.
em 1994 meu nome apareceu em 7o lugar, depois desses mesmos mais 
ostermann e mendelski (esses caras todos eram da rbs, o poderoso grupo 
de comunicação do sul do país).
entre rádios fm, as mais lembradas foram: atlântida, cidade, universal, 
gaúcha e guaíba (três são da rbs).

antes de trabalhar em rádio a minha fala nunca se destacou em 
circunstância alguma. antes de trabalhar em rádio eu nem sabia que a 
minha voz poderia soar bem para alguns.

na verdade, teve o teatro. minha voz funciona bem em teatro. 
performance.

. . .

“a voz é lugar simbólico por excelência.
a voz, quando a percebemos, estabelece ou restabelece uma relação de 
alteridade, que funda a palavra do sujeito.
todo objeto adquire uma dimensão simbólica quando é vocalizado.
escutar um outro é ouvir, no silêncio de si mesmo, sua voz que vem de 
outra parte. essa voz, dirigindo-se a mim, exige de mim uma atenção que 
se torna meu lugar, pelo tempo dessa escuta.
a voz é uma coisa. ela possui plena materialidade. seus traços são 
descritíveis e, como todo traço do real, interpretáveis. daí os múltiplos 
simbolismos, pessoais e mitológicos, fundados nela e em seu órgão, a 
boca, ‘cavidade primal’.
historicamente, todas as grandes religiões se difundiram pela predicação, 
portanto, por comunicação oral.
por e na voz a palavra se enuncia como a memória de alguma coisa que se 
apagou em nós: sobretudo pelo fato de que nossa infância foi puramente 
oral. não se sonha a escrita; a linguagem sonhada é vocal. tudo isso se diz 
na voz.
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a voz é uma forma arquetípica, ligada para nós ao sentimento de 
sociabilidade. ouvindo uma voz ou emitindo a nossa, sentimos, declaramos 
que não estamos mais sozinhos no mundo.”
(paul zumthor - performance, recepção, leitura)

. . .

mas, afinal, do que se trata?
trata-se de uma coleção de 23 cadernos manuscritos, datados de 1984 a 
1997, misto de diário, painel de recados, agenda e central de notícias, que 
funcionou como uma espécie de veículo interno extraoficial da extinta 
rádio ipanema fm nos seus melhores momentos.
(a rádio surgiu em 1983, teve seu auge entre meados dos 80 e meados 
dos 90, começou a perder força no final dos 90, teve um sopro de vida no 
começo dos anos 2000 e depois se perdeu definitivamente)
sua última versão usando um patético slogan de “rádio rock” era apenas 
o avesso do avesso de tudo o que ela sempre foi, com locutores padrão, 
playlist padrão e papo furado padrão. em 2015 a rede bandeirantes 
decidiu acabar com a rádio, duplicando na sua frequência fm (94.9) o sinal 
da band am.
oficialmente o grupo bandeirantes usou o eufemismo “migração da faixa 
fm para web”.
teria sido mais digno dizer que acabou.

eu trabalhei quase vinte anos na ipanema, sendo que nos primeiros treze 
anos eu fazia o horário das 20h à meia-noite. chegava na rádio no final da 
tarde e só encontrava o mauro, locutor da tarde, que ficava no ar até às 
19h, e às vezes o nilton, diretor da rádio.
a partir do momento em que entrava no ar, era só eu e o operador. 
durante a manhã e a tarde, a rádio fervia de gente entrando e saindo, 
produtores, redatores, convidados. eu queria de alguma maneira participar 
um pouco do “centro nervoso”, não ficar tão de/por fora.
foi pra isso que inventei os caderninhos.

quando eu comprei o primeiro caderno e deixei na mesa do estúdio com 
a recomendação de que todos usassem e registrassem ali seus recados, 
broncas, avisos, cobranças, dúvidas, não tinha ideia de que estava 
começando um diário muito especial.
quando o caderno ia chegando ao fim, eu tratava de comprar um novo 
e recolher o preenchido, sem saber direito para quê. com o tempo 
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o caderno foi se transformando efetivamente no principal meio de 
comunicação interno (não havia celular nem e-mail, telefone fixo era um 
luxo que nem todos tinham).
está tudo lá registrado com a letra de cada um, com desenhos, poemas, 
colagens: as brigas, as alegrias, as dúvidas, as mágoas, a gozação, os erros 
e acertos, o ambiente geralmente amigável, às vezes francamente hostil, 
o processo de trabalho, o processo de criação, as cobranças, os novos 
programas, a reação dos ouvintes, os discos que iam sendo lançados, os 
artistas preferidos de cada um, as entrevistas.
de bônus track, a crônica da cidade com seus espaços culturais, sua agenda 
de eventos, os bares e casas noturnas que faziam a diferença, as livrarias, 
os teatros, os cinemas, as reivindicações, as lutas e também algumas 
campanhas memoráveis, algumas deflagradas pela própria rádio.

. . .

“se o escritor de diário se dedica a reter trivialidades o faz sobretudo 
porque existe um palpite secreto, que o mantém em suspense e o 
estimula: a suspeita de que finalmente, quando as recuperar, essas 
ninharias terão se convertido nas pedras preciosas que estavam destinadas 
a ser.”
(alan pauls - como se escribe el diario íntimo)

. . .

ouvintes ligavam pra rádio falando coisas impensáveis nos dias de hoje, 
contavam suas histórias, pediam apoio, criticavam, vibravam. não era 
definitivamente uma relação clássica “veículo de massa – ouvintes”, 
era alguma coisa da ordem do pessoal, contato quente das relações 
verdadeiras.
o amadorismo dava o tom e talvez por isso fosse possível esse tipo de 
interação. uma rádio super “profissional”, ainda que desperte uma ilusão 
de intimidade, não interage com os ouvintes como nós fazíamos.
começa que nós mesmos atendíamos o telefone. não havia estagiário, 
produção, nenhum intermediário.
nessas interações rolava de tudo: da imensa alegria de reconhecer 
conexões profundas, visões de mundo, à raiva explícita por conta de 
ouvintes agressivos. não raro a mary chorava e se desesperava quando era 
criticada por ouvintes. todos éramos em algum momento e cada um reagia 
à sua maneira.
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no programa talk radio que eu fazia botando ouvintes ao vivo no ar, tinha 
um pessoal que ligava só pra me atazanar, ou na linguagem de hoje, 
trolar: eram os traquianos. nunca era a mesma pessoa, mas a estratégia 
era a mesma – começava com um papo todo cabeça, todo ponderado e 
depois que eu entrava no espírito da coisa lançava um sonoro prrrruuum, 
imitando o som de um peido ou traque. 
no começo eu odiava aquilo, perdia totalmente o rebolado; depois eu 
comecei a achar engraçado.

. . .

e por que essa palhaçada de escrever tudo em minúscula?
porque é assim que eu escrevo.
e se este livro quer lidar com a matéria bruta da escrita pessoal, vai ter que 
ser dessa maneira.

com diário não tem essa conversa de abnt.

sorry, periferia.

. . .

nos cadernos eram frequentes as espinafradas do nilton em todo mundo, 
mas em mim especialmente. pela minha rebeldia, insubordinação, 
impetuosidade, anarquia, por eu viver inventando coisas e às vezes 
botando no ar sem consultar a direção, ou seja, ele.
reconheço que esgarcei ao limite minha possibilidade de criação e ação 
dentro da rádio. não tinha outro jeito. acho que, apesar das broncas 
rotineiras, havia um acordo tácito, não verbalizado, de deixar as coisas 
acontecerem.
eu não sabia nada de criação em rádio – já havia trabalhado em criação 
publicitária em agências, como redatora (o passado condena).
nessa função me aventurei por textos para revistas e jornais, roteiros de 
comerciais de tv, spots publicitários, outdoors, material de merchandising 
e até bula de remédio.
eu vinha de uma experiência de sete anos vivendo em são paulo, uma 
aventura cosmopolita em que transitei no meio publicitário e artístico. aos 
18 anos eu estava experimentando o começo da vida adulta, feliz da vida 
por estar construindo minha independência e autonomia, descobrindo 
o mundo e buscando aquilo que todo mundo com 18 anos busca, a si 
próprio.
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em sp convivi com uma imensa e efervescente cena cultural, da qual eu 
mesma, modestamente, fiz parte quando me aventurei pelo teatro.
eu acompanhava com muito interesse a cena que depois ficou conhecida 
como lira paulistana, por conta do teatrinho que tinha esse nome e ficava 
em um porão na praça benedito calixto, em pinheiros. adorava aquele 
lugar. uma portinha, uma escada e lá embaixo um teatro meio arena, sem 
palco, a plateia tipo uma arquibancada de concreto. o palco ficava no nível 
do chão e a plateia em degraus.
lá vi arrigo barnabé, itamar assumpção, rumo, premeditando o breque. a 
tetê espíndola, suzana salles e vânia bastos eram backing do arrigo, mas 
também faziam seus shows solo.

. . .

“por natureza sou um homem difícil de ser dominado. a autoridade 
que não surja de meu respeito, eu rejeito com raiva; e só consigo 
considerar as leis como propostas provisórias que devem ser modificadas 
constantemente para regular a convivência humana.”
(bertolt brecht)

. . .

nilton me cobrava constantemente a cópia da programação. pra mim era 
difícil dizer a ele que eu não gostava de fazer a programação antes de ir ao 
ar, como era “profissionalmente” esperado. mais do que difícil, eu mesma 
não sabia que era desse jeito que eu funcionava melhor.
como eu fazia na hora e sempre saía correndo pra ir embora, nunca dava 
tempo de passar a programação a limpo na máquina de escrever.
todos entravam no ar com programações prontas.
e eu gostava de fazer a minha na hora, no calor da coisa toda rolando, 
telefone tocando, notícia chegando, no meio da leitura de jornais do 
centro do país, entrevistas. eu gostava de fazer desse jeito e ainda gosto. 
na época eu tinha um pouco de vergonha, parecia que eu estava fazendo 
alguma coisa errada, não “profissional”.
eu não sabia que essa minha mania tinha tudo a ver com performance.

. . .

final dos 90.
havia programas específicos na rádio (base sonora, hora do rush, clube do 
ouvinte, hora do jazz, negras melodias etc.), mas o que a gente chamava 
de “horário” era o genérico, ou seja, o tempo que cada um ficava no ar 
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com programação variada, locutor anunciando/desanunciando, lendo 
notícias, fazendo comentários, eventualmente entrevistando alguém.
houve um momento – e acho que o nilo foi o primeiro a fazer isso, que 
os “horários” começaram a ter nomes. o nilo cruz, que começou na rádio 
fazendo o horário da manhã (6h às 10h), quando foi para a madrugada (e a 
nara começou a fazer a manhã) inventou o famoso voo do morcego (março 
de 88).
o nilo sempre foi muito criativo, curioso e basicamente um “maker”, uma 
cultura muito anos 2000. fazia remendos no estofamento da cadeira do 
estúdio e no carpete. remendos profissionais, com cola específica e efeito 
de novo. capricho. mexia com madeira, com materiais diversos. era ator, 
músico, gostava de ler, estudar.

não sei se influenciada pelo nilo, em dezembro de 90 inventei que o meu 
horário (das 20h às 24h) se chamava elétrika ótica. (bem, a fixação com a 
“eletricidade” continua e rendeu em 1999 o sarau elétrico e, em 2010, a 
rádio elétrica.) nenhuma explicação racional. apenas gosto do som e do 
efeito da palavra.
tem uma faísca no ar.

eu adorava inventar vinhetas para esse programa. era uma colagem de 
sons, ruídos, acordes e texto. (no caso, era literalmente colagem, porque 
eram feitas com fita rolo, na base do corta e cola. pedreira)
lembro de umas vinhetas bem “conceituais” para o horário da elétrica – o 
programa, aliás, acabou rendendo também uma série de shows de bandas 
novas – elétrika live (começou no bar alternativo – na rua nova york – e 
depois foi para o opinião). 

lembro de uma vinheta que brincava com o sentido da palavra eletricidade 
e eu falava assim, com uma voz cheia de reverber: corrente contínua, 
corrente alternada, eletricidade, hahaha (risadas) elétrica ótica. o troço 
ficava num continuum.

tinha outra vinheta que explicava o que era afinal “elétrica ótica”. não 
lembro do texto, sei que eu dizia que não era propaganda de ótica, que era 
uma maneira de ver, um ponto de vista.
fiz uma série de vinhetas inspiradas numa exposição da yoko ono em 1966. 
na época eu tinha lido alguma coisa sobre isso e fiquei pirando em cima.
eu tinha processado a informação de que era uma exposição interativa, 
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em que a yoko dava tipo ordens por meio de pequenas inscrições. soube 
também que foi assim que john lennon conheceu a yoko. ele entrou na 
galeria e começou a fazer o percurso, obedecendo aos comandos escritos 
por yoko. a última parte do circuito da exposição era subir em uma escada 
para ver alguma coisa que estava bem alta e que só podia ser lido lá de 
cima: era um cartão em que estava escrita a palavra “sim”.

corte para hoje.
descubro, em dois cliques que o trabalho se chamava ceiling painting, yes 
painting e foi exposto em 1966, em Londres.
na verdade não era uma série de ordens ou instruções, e sim uma escada 
e que, caso o visitante se arriscasse a subir, poderia ler no teto, numa 
estrutura de vidro, utilizando uma lupa ali pendurada, a palavra yes.
eu fiz uma vinheta com vários verbos no imperativo, mas não consigo 
lembrar quais eram. talvez pense, desconfie, brinque, viva. respire.
a expo da minha imaginação era mais interessante do que a real.
(gostaria muito de ouvir essas vinhetas, mas tenho medo de que elas 
sejam melhores na minha memória/imaginação.)

. . .

só é possível pensar na escrita de diário em forma de ensaio, porque o teor 
crítico não está nas conclusões a que chega, tampouco nas informações 
que oferece, talvez na reflexão quase poética despertada pela memória.
é supor que é somente com a participação da fantasia subjetiva que 
algo de verdadeiro pode se revelar sobre o objeto. descaminho do 
pensamento.

a minha escrita não se escora em nenhuma grande teoria, anda solta, por 
minha conta e risco. não tem palavra final sobre diário, sobre nada. melhor 
abrir livros por aí e buscar o fio da meada. não trabalhamos com conclusão 
final. aliás, não trabalhamos nem com final. tudo é processo. não tem fim: 
não tem destino certo nem encerra o assunto.

. . .

“talvez seja a memória, o grande, espaçoso, palco dos pequenos 
acontecimentos que lenta e privadamente vão nos constituindo.
tornar pública essa memória implica encontrar a voz e a vez de sua própria 
anunciação.”
(renata requião - estesias, tese doutorado)
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. . .

é comum nos cadernos um locutor (essa coisa de chamar o cara de 
“comunicador” é posterior – acho que anos 2000) falar do horário do 
outro. aparece aqui e ali, eu comento a incrível programação do nilo na 
madrugada, mary destaca um som específico que rolou na noite, nara 
elogia alguma coisa especial que tenha rolado no horário do mauro etc.

(quando a gente não estava fazendo a rádio, a gente estava ouvindo a 
rádio, porque a gente amava aquilo tudo.)
tirando o nilton que era diretor da rádio e tinha que estar atento a tudo, 
até porque a galera aprontava – nós todos ouvíamos a rádio quase que o 
tempo todo. porque gostávamos. ponto. era a nossa vida.
ouvir a rádio nos alimentava também. ouvintes e locutores, uma mesma 
turma.
por isso eu sinto tanta semelhança entre o trabalho do asdrúbal.
o asdrúbal encenou, dramatizou, representou o olhar de sua geração sobre 
o mundo e sobre si mesmo. a ipanema radiofonizou. 
palco e plateia: uma mesma turma.

. . .

em 1994 foram realizadas eleições gerais no brasil simultaneamente com 
a disputa presidencial. foram renovados 27 governos estaduais, 2/3 do 
senado federal, a câmara dos deputados e os legislativos estaduais. o 
1º turno ocorreu em 3 de outubro e o 2º em 15 de novembro. coube ao 
pmdb um total de 9 governadores (entre eles antônio brito, no rs), seguido 
do psdb com 6 dentre os quais os maiores estados da federação (são 
paulo, minas gerais e rio de janeiro). com 2 governadores o pfl foi quem 
mais perdeu espaço político em 4 anos, visto que em 1990 venceu em um 
terço dos estados, ao passo que o pt chegou ao poder no distrito federal e 
no espírito santo.

pois neste ano de 1994, entusiasmada com os novos ares, com a 
possibilidade de eleições gerais, eu, que seguidamente discutia sobre 
política no talk radio, tive a incrível ideia de organizar um amplo debate.
escrevi assim no caderno:
“me pintou ontem no talk radio a ideia de fazer debates com 
representantes de todos os partidos. a ideia é fazer num teatro (desses 
da prefeitura, por exemplo) com direito à transmissão e participação do 
público.
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poderia ser um debate pra deputados, outro pra governadores e um 
terceiro pra presidenciáveis.
ok. não estou delirando. no caso dos presidenciáveis, já contando que 
seria muita coisa os próprios participarem, poderia ser com representantes 
do partido, que respondam pelo programa de governo do candidato.
os políticos, falando pra um público jovem e com uma mediadora elétrika.
– como fazer? eis a questão!”

ingenuidade total. imagina eu mediando essas cobras criadas, 
acostumadas a falar e falar sem dizer nada, a escorregar profissionalmente 
nas questões realmente importantes – e nas menos importantes também.
imagina a chatice da coisa como um todo. e a inutilidade de tudo.

. . .

nilton vinha sendo pressionado desde o começo da gestão bira valdez, cujo 
aspone executivo era um notório medíocre, especialista em terrorismo de 
corredor com ênfase em engavetamento de projetos, competência zero 
para qualquer assunto.
o nilton começou a se sentir acuado e eu lembro da cena, ele praticamente 
entornando um vidro de florais, alguma coisa para diminuir ansiedade, 
que, naquela altura do campeonato não tinha como funcionar. 
ele era chamado a todo momento, cobrado, criticado, repreendido, 
clima de terror e pânico. claro que já havia a decisão de demiti-lo, mas o 
processo de fritura foi doloroso.

. . .

“eu sou escritor de peças.
na verdade, teria gostado de ser carpinteiro, mas ganha-se muito pouco 
nessa profissão. o trabalho com a madeira me teria divertido. hoje em 
dia já não há mais madeiras realmente bem trabalhadas ou envernizadas, 
aqueles belos painéis e balaustradas dos velhos tempos, aqueles 
claros tampos de mesa de ácer, grossos, da largura de uma mão, que 
encontrávamos amarelecidos nos quartos de nossos avós, polidos pelas 
mãos de gerações inteiras. ao ver móveis assim se tinham pensamentos 
melhores.”
(bertolt brecht)

. . .

eu sou radialista.
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nunca deixei de fazer rádio. foram dezesseis anos ininterruptos na 
ipanema, depois três anos na fm cultura, seguidos de três anos na unisinos 
fm. daí houve uma volta à ipanema que durou quase dois anos quando fui 
para a tvcom. essa decisão foi bem difícil, fiquei bastante tempo pensando 
se valia a pena sair da “minha ipanema” para me aventurar num território 
certamente hostil, na medida em que passei a vida toda criticando 
publicamente o “grupo”. incluí na negociação a ida para alguma das rádios 
da rbs, o que não chegou a rolar efetivamente. foi nesse momento que eu 
inventei a rádio elétrica, que entrou no ar em dezembro de 2010.
sempre gostei de tecnologia. no começo da internet no brasil, eu estava 
lá, entusiasmadíssima com as possibilidades de acesso à informação. 
todos nós que vivemos os anos 80 e 90 trabalhando em comunicação, 
especialmente numa rádio como a ipanema, sem infraestrutura de apoio, 
sabemos da dificuldade de se obter informações. tudo era difícil e a gente 
dependia dos jornais. eu era a louca da folha de são paulo. tinha morado 
em sp e sentia falta de um jornal de verdade,
um jornal de peso, plural e abrangente, um olhar sobre o país e o mundo. 
aqui sempre rolou aquele jornalismo provinciano, que bota o gaúcho em 
primeiro plano. um clássico: seja bomba, acidente, terremoto, atentado 
em qualquer lugar do universo, a mídia local vai buscar O GAÚCHO que 
estava lá para dar seu testemunho. 
a prática já entrou definitivamente para o folclore local.

. . .

desde 2010 mantenho a rádio elétrica e transmito ao vivo, de 2a à 6a ao 
meio-dia, o programa ‘talk radio’ (mantive o nome do programa que criei 
na ipanema na década de 80, mas não tem ouvinte no ar). 
acredito muito no formato web e tenho consolidado a audiência ano a 
ano.
atenção para o jabá: www.radioeletrica.com ;)

. . .

naqueles anos, meados dos 80 a meados dos 90, parecia que se podia 
fazer tudo. havia uma enorme energia, uma animação grande no país e 
na cidade. muitas casas de shows (kafka bar, crocodilus, porto de elis, 
433 etc.), bandas pipocando em cada esquina, muitos shows nacionais e 
internacionais.
até eu me meti a produzir shows. o primeiro foi o sepultura (!). eu era a 
que mais rodava som pesado na rádio. na verdade, eu era a única. 
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eu curtia a ideia de transgressão que representava tocar metal no fm.
os metaleiros me amavam. nem lembro como rolou a ideia de trazer o 
sepultura. lembro que eu combinei tudo direto com o max cavalera, por 
telefone, acho que ele falando de orelhão. nem produtor eles tinham. 
(na segunda vez que vieram, o produtor era o gordo miranda). o local do 
show seria um armazém do cais mauá, mas demorou tanto a liberação do 
espaço que tive que buscar outro lugar. 
um dia eu estava na lotação canal 10, descendo o morro santo antônio 
onde ficava a rádio, quando pela janela reparei no geraldo santana. 
passava ali todo o dia mas nunca tinha prestado muita atenção: era uma 
espécie de clube social de militares, com nome de militar, inclusive – 
grêmio sargento expedicionário geraldo santana.
faltava uma semana pro show e eu ainda não tinha o local.
desci da lotação, entrei, falei com o responsável pelo ginásio e não sei 
como, convenci o cara a fazer o evento lá. 
o show foi um sucesso estrondoso de público, zero problema, zero 
confusão.
depois trouxemos (eu, eduardo santos e adriano bello) a banda carioca, 
blues etílicos e a paulista fellini.
eu produzi também umas jams no kafka bar e coproduzi com o egisto, o 
evento ‘segunda sem lei’ no porto de elis. 
era ainda um momento semiprofissional do showbizz da cidade. na 
sequência várias pequenas produtoras foram se estabelecendo, mas os 
peixes grandes eram, como ainda são, opus e dody & cicão.

. . .

“o ato de rememorar possui duas dimensões distintas: uma é passiva, 
unificadora e reprodutora; a outra é uma ação ativa, reflexiva, 
transformadora.”
(alice dubina trusz)

. . .

a participação dos ouvintes era tão intensa que de uma certa forma o 
‘clube do ouvinte’ apenas deu um nome e abriu uma janela digamos 
oficial.
(programa que eu criei em 1985. flashback: eu ligando para o nilton, de 
tarde, do orelhão, para explicar a ideia)
os ouvintes levavam discos importados e raros até o estúdio para 
gravarmos, davam informações quentes, corrigiam algumas bobagens que 
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eventualmente dizíamos no ar, estavam alertas 24 horas por dia.
a primeira vez que tocou um cd na rádio foi o ouvinte cláudio cunha, (que 
algum tempo depois virou locutor) um garoto de sei lá, 16, 17 anos que 
levou seu aparelho “importado”, para a gente experimentar. levou os 
discos também, porque só tínhamos vinil.
no ‘clube do ouvinte’ falaram pela primeira vez na rádio, nara sarmento, 
porã, cagê, o próprio cláudio e todos eles acabaram trabalhando na rádio.
os músicos da cidade também gostavam de apresentar programas sobre 
seus artistas preferidos.
hoje quando ouço falar em interatividade – graças às facilidades da rede 
– sempre penso que a palavra define uma relação fake. a ipanema foi 
realmente única na relação com seus ouvintes, uma relação de respeito 
mútuo – éramos todos de uma mesma turma.

. . .

“em pouco mais de seis décadas de vida, passei do fogão a lenha 
da infância para este computador, o que faz de mim um brasileiro 
típico: um pé firme ainda no século 19, e outro inseguro no século 21, 
aparentemente sem ter vivido de fato o trepidante meio tempo do século 
20, que, para quem veio depois das guerras, parecia só uma passagem do 
campo para a cidade.
como as coisas vão acontecendo todas ao mesmo tempo, é difícil enxergar 
os detalhes do dia a dia.”
(cristovão tezza - a máquina de caminhar)

. . .

“um menino, angustiado por estar no escuro, chama a tia, que está num 
quarto ao lado. 'tia, fala comigo; estou com medo'; 'de que te serve que 
eu fale, se no escuro você não me enxergaria?' responde a tia. e o menino: 
'quando alguém fala, tem sempre um pouco de luz'.”
(freud - introdução à psicanálise)

. . .

quando alguém fala, tem sempre um pouco de luz.


